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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku direktive Sveta o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki
(KOM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2010)0618),

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti 
členov 31 in 32, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0387/2010),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2011),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in členom 106a Pogodbe Euratom;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Evropski parlament je tudi menil, da 
bi morali v vseh državah članicah vsi 
jedrski projekti imeti na voljo dovolj 
finančnih sredstev za kritje vseh stroškov 
razgradnje, kadar je to potrebno, vključno 
z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki, da 
bi spoštovali načelo onesnaževalec plača 
in preprečili zatekanje k državni pomoči, 
in je pozval Komisijo, naj pripravi 
natančne opredelitve v zvezi z uporabo 
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finančnih sredstev, namenjenih za 
razgradnjo v posameznih državah 
članicah, pri čemer naj poleg razgradnje 
upošteva tudi ravnanje z nastalimi 
radioaktivnimi odpadki, njihovo 
kondicioniranje in končno odlaganje1.
1Resolucija Evropskega parlamenta o 
uporabi finančnih sredstev, namenjenih 
za razgradnjo jedrskih elektrarn, 
P6_TA(2005)0432, 16. november 2005

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Čeprav lahko države članice same 
določijo svojo mešanico energetskih virov, 
vse države članice proizvajajo radioaktivne 
odpadke ne glede na to, ali imajo jedrske 
reaktorje ali ne. Radioaktivni odpadki 
izvirajo predvsem iz dejavnosti jedrskega 
gorivnega ciklusa, kot sta obratovanje
jedrskih elektrarn in predelava 
izrabljenega goriva, vendar tudi iz drugih 
dejavnosti, kot je uporaba radioaktivnih 
izotopov v medicini, raziskavah in 
industriji.

(24) Čeprav lahko države članice same 
določijo svojo mešanico energetskih virov, 
vse države članice proizvajajo radioaktivne 
odpadke ne glede na to, ali imajo jedrske 
reaktorje ali ne. Radioaktivni odpadki 
izvirajo predvsem iz dejavnosti, povezanih 
s proizvodnjo energije, med drugim iz 
obratovanja jedrskih elektrarn in njihove 
razgradnje, vendar tudi iz drugih 
dejavnosti, kot je uporaba radioaktivnih 
izotopov v medicini, raziskavah in 
industriji.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Nacionalna razvrstitvena shema 
radioaktivnih odpadkov bi morala podpirati 

(28) Nacionalna razvrstitvena shema 
radioaktivnih odpadkov bi morala podpirati 
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te ureditve in popolnoma upoštevati 
posebne vrste in značilnosti radioaktivnih 
odpadkov. Natančna merila, po katerih se 
odpadki razvrščajo v določen razred 
odpadkov, so odvisna od posebne situacije 
v državi glede narave odpadkov in 
možnosti za odlaganje, ki so na voljo 
oziroma se preučujejo.

te ureditve in popolnoma upoštevati 
posebne vrste in značilnosti radioaktivnih 
odpadkov. Natančna merila, po katerih se 
odpadki razvrščajo v določen razred 
odpadkov, so odvisna od posebne situacije 
v državi glede narave odpadkov in 
možnosti za odlaganje, ki so na voljo 
oziroma se preučujejo. Za lažjo 
komunikacijo in izmenjavo informacij 
med državami članicami ter za zagotovitev 
preglednosti bi bilo treba razvrstitveno 
shemo natančno opisati v nacionalnem 
programu.

Or. en

Obrazložitev

Razvrstitev radioaktivnih odpadkov je povezana z varnostnim vidikom ravnanja z njimi. V tem 
kontekstu gre za povezavo med značilnostmi odpadkov in varnostnimi cilji, ki jih določi 
regulativni organ ali upravljavec objekta za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Taki sistemi 
za razvrščanje so koristni pri pripravi strategij za ravnanje z odpadki ter pri oblikovanju 
nacionalnih programov, zato jih je treba natančno opisati in objaviti v programih.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Kratkoživi nizko- in 
srednjeradioaktivni odpadki se običajno 
odlagajo na odlagališčih blizu površja. Po 
30 letih raziskav je bilo na tehnični ravni 
splošno sprejeto, da globoka geološka 
odlagališča predstavljajo najvarnejšo in 
najtrajnejšo možnost v smislu zadnje faze 
ravnanja z visokoradioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim gorivom, ki velja za odpadek.
Zato si je treba prizadevati za odlaganje.

(29) Kratkoživi nizko- in 
srednjeradioaktivni odpadki se običajno 
odlagajo na odlagališčih blizu površja. Po 
30 letih raziskav se je izvedljivost globokih 
geoloških odlagališč dokazala na 
znanstveni ravni, s čimer je bilo potrjeno, 
da to predstavlja varno in trajnostno
možnost v smislu zadnje faze ravnanja z 
visokoradioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim gorivom, ki velja za odpadek.
K napredku na tem področju so prispevale 
raziskave in predstavitve na podlagi 
evropskih okvirnih programov. Zato si je 
treba prizadevati za odlaganje prek 
raziskovalnih in študijskih programov za 
optimizacijo te možnosti, izbire kraja in 
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načina odlaganja ter prek ustreznih 
regulativnih mejnikov za razvoj končnih 
rešitev. Dejavnosti, opravljene v okviru 
tehnološke platforme za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov v geološke 
formacije (IGD-TP), bi lahko olajšale 
dostop do strokovnega znanja in 
tehnologije v zvezi s tem.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Pri ravnanju z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki je pomembna 
preglednost. To je treba zagotoviti z 
zahtevami po učinkovitem obveščanju 
javnosti in priložnostjo, da vse zadevne 
zainteresirane strani lahko sodelujejo v 
postopku odločanja.

(35) Pri ravnanju z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki je pomembna 
preglednost, bistveno pa je tudi zaupanje 
javnosti v načela, ki urejajo varnost 
odlagališč, ter v programe ravnanja z 
odpadki. To je treba zagotoviti z zahtevami 
po učinkovitem obveščanju javnosti in 
priložnostjo, da lahko vse zadevne 
zainteresirane strani, lokalni in regionalni 
organi ter javnost sodelujejo v postopku 
odločanja.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Nekatere države članice menijo, da je 
skupna uporaba objektov za ravnanje z 
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, vključno z odlagališči, 
potencialno koristna možnost, če temelji na 

(37) Nekatere države članice menijo, da je 
skupna uporaba objektov za ravnanje z 
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, vključno z odlagališči, 
potencialno koristna in varna možnost, če 
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sporazumu med zadevnimi državami 
članicami.

temelji na sporazumu med zadevnimi 
državami članicami. V tej direktivi je treba 
primerno opredeliti potrebne pogoje, ki jih 
je treba izpolniti pred začetkom takih 
skupnih projektov.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Varnostna analiza in stopnjevalni 
pristop morata zagotoviti podlago za 
odločitve, povezane z razvojem, 
obratovanjem in zaprtjem odlagališča, in 
morata zagotoviti prepoznavanje področij 
negotovosti, na katera je treba usmeriti 
pozornost, da bi se še izboljšalo 
razumevanje tistih vidikov, ki vplivajo na 
varnost sistema odlaganja, vključno z 
naravnimi (geološkimi) in zgrajenimi 
pregradami, ter njegovim pričakovanim 
razvojem skozi čas. Varnostna analiza 
mora vključevati ugotovitve iz ocene 
varnosti in informacije o trdnosti in 
zanesljivosti ocene varnosti ter v njej 
vključenih predpostavk. Zato mora 
vsebovati vrsto argumentov in dokazov v 
podporo varnosti objekta ali dejavnosti, ki 
je povezana z ravnanjem z izrabljenim 
gorivom ali radioaktivnimi odpadki.

(39) Varnostna analiza in stopnjevalni 
pristop morata zagotoviti podlago za 
odločitve, povezane z razvojem, 
obratovanjem in zaprtjem odlagališča.
Varnostna analiza mora vključevati 
ugotovitve iz ocene varnosti in informacije 
o trdnosti in zanesljivosti ocene varnosti ter 
v njej vključenih predpostavk. Zato mora 
vsebovati vrsto argumentov in dokazov v 
podporo varnosti objekta ali dejavnosti, ki 
je povezana z ravnanjem z izrabljenim 
gorivom ali radioaktivnimi odpadki.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava je predolga, dodatna razlaga ni potrebna. Lahko bi jo skrajšali glede na 
predlog poročevalke, da bi v člen 3(9a) vstavili opredelitev varnostne analize, kjer bi 
obravnavali iste pomisleke.
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) V zvezi s tem bi lahko skupina 
ENSREG dragoceno prispevala k 
enotnemu izvajanju te direktive ter tako 
olajšala posvetovanja, izmenjavo dobre 
prakse in sodelovanje med nacionalnimi 
regulativnimi organi.

Or. en

Obrazložitev

Poleg mednarodnih medsebojnih strokovnih pregledov bi bilo treba omeniti vlogo skupine 
ENSREG pri izvajanju te direktive. Glej podobno sklicevanje v uvodni izjavi 16 direktive o 
jedrski varnosti 2009/71/Euratom.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 42 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42b) Ta direktiva bi lahko bila koristen 
instrument, ki bi ga upoštevali pri 
preverjanju, da projekti, ki prejemajo 
finančna sredstva Unije v okviru finančne 
ali tehnične pomoči po Euratomu za 
objekte ali dejavnosti v zvezi z ravnanjem 
z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, vključujejo ukrepe, potrebne za 
zagotovitev varnega ravnanja z 
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki.

Or. en

Obrazložitev

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
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Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vse faze ravnanja z izrabljenim 
gorivom, kadar to izvira iz obratovanja 
civilnih jedrskih reaktorjev ali kadar se z 
njim ravna v okviru civilnih dejavnosti;

(a) vse faze ravnanja z izrabljenim 
gorivom, kadar to izvira iz obratovanja 
civilnih jedrskih reaktorjev ali kadar se z 
njim ravna v okviru civilnih dejavnosti, 
vključno z izrabljenim gorivom, ki izvira iz  
programov vojaške obrambe, če in kadar 
se ga trajno prenese v izključno civilne 
dejavnosti in z njim ravna v njihovem 
okviru;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vse faze ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki od nastanka do odlaganja, kadar ti 
izvirajo iz civilnih dejavnosti ali kadar se z 
njim ravna v okviru civilnih dejavnosti;

(b) vse faze ravnanja z izrabljenim 
gorivom, kadar to izvira iz obratovanja 
civilnih jedrskih reaktorjev ali kadar se z 
njim ravna v okviru civilnih dejavnosti, 
vključno z radioaktivnimi odpadki, ki 
izvirajo iz  programov vojaške obrambe, 
če in kadar se jih trajno prenese v 
izključno civilne dejavnosti in z njimi 
ravna v njihovem okviru;

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 3 – točka -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) „odobreni izpusti“ pomeni 
načrtovane in nadzirane izpuste plinaste 
ali tekoče radioaktivne snovi v okolje, ki 
izvirajo iz reguliranih jedrskih objektov 
ali dejavnosti med običajnim 
obratovanjem v mejah, ki jih odobri 
pristojni regulativni organ, in v skladu z 
načeli in omejitvami iz Direktive Sveta 
96/29/Euratom z dne 13. maja 1996 o 
določitvi temeljnih varnostnih standardov 
za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva 
pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega 
sevanja1;
1 UL L 159, 29.6.1996, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 3 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „odlaganje“ pomeni namestitev 
izrabljenega goriva ali radioaktivnih 
odpadkov v odobren objekt, ne da bi jih 
imeli namen ponovno uporabiti;

(3) „odlaganje“ pomeni namestitev 
izrabljenega goriva ali radioaktivnih 
odpadkov, ki je lahko tudi dokončna, v 
odobren objekt ob ustreznem upoštevanju 
načela povratnosti;

Or. en

Obrazložitev

Pri vsakem odlaganju je treba zagotoviti odstranitev embalaže odpadkov ali dostop do 
globokih geoloških odlagališč. Načelo povratnosti je del družbene sprejemljivosti takega 
odlagališča ter je povezano z dolgoročnim spremljanjem lokacije in ohranjanja spomina o 
njej.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 3 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „radioaktivni odpadek“ pomeni 
radioaktivno snov v plinasti, tekoči ali trdni 
obliki, za katero država članica ne 
predvideva nobene uporabe več, in ki jo 
kot radioaktivni odpadek nadzoruje 
upravni organ v skladu z zakonodajnim in 
regulativnim okvirom države članice;

(6) „radioaktivni odpadek“ pomeni 
radioaktivno snov v plinasti, tekoči ali trdni 
obliki, za katero država članica ne 
predvideva ali načrtuje nobene uporabe
več, in ki jo kot radioaktivni odpadek 
nadzoruje upravni organ v skladu z 
zakonodajnim in regulativnim okvirom 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) „lokacija“pomeni geografsko 
območje, na katerem je odobren objekt, 
vključno z objektom za ravnanje z 
izrabljenim gorivom ali radioaktivnimi 
odpadki, ali na katerem poteka odobrena 
dejavnost;

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) „ocena varnosti“ pomeni 
sistematičen proces, ki poteka ves čas 
načrtovanja, da se zagotovi, da bodo v 
predlaganem načrtu izpolnjene vse 
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pomembne varnostne zahteve, vključuje 
pa tudi uradno varnostno analizo, vendar 
ni omejena samo nanjo;

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9c) „varnostna analiza“ pomeni vrsto 
argumentov in dokazov v podporo 
varnosti objekta ali dejavnosti, kar 
vključuje ugotovitve iz ocene varnosti in 
izjavo o zaupanju v te ugotovitve. Pri 
odlagališču se varnostna analiza lahko 
nanaša na katero koli stopnjo razvoja. V 
teh primerih so v varnostni analizi 
navedena območja negotovosti ali katera 
koli nerešena vprašanja ter je podana 
usmeritev za delo za reševanje teh 
vprašanj na prihodnjih stopnjah razvoja;

Or. en

Obrazložitev

Glej glosar Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA): terminologija na področju 
jedrske varnosti in zaščite pred sevanjem  - izdaja iz leta 2007.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 3 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „skladiščenje“ pomeni zadrževanje 
izrabljenega goriva ali radioaktivnih 
odpadkov v odobrenem objektu, ne da bi 
jih imeli namen ponovno uporabiti.

(13) „skladiščenje“ pomeni začasno
zadrževanje izrabljenega goriva ali 
radioaktivnih odpadkov v odobrenem 
objektu pred njihovo ponovno uporabo;
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Or. en

Obrazložitev

Skladiščenje ustreza začasnemu hranjenju odpadkov, kar je nujna faza pri varnem ravnanju z 
večino vrst radioaktivnih odpadkov.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 3 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) „javnost“ pomeni eno ali več 
fizičnih ali pravnih oseb in v skladu z 
nacionalno zakonodajo ali prakso njihova 
združenja, organizacije ali skupine;

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nastajanje radioaktivnih odpadkov 
ostane na najnižji izvedljivi ravni, tako v 
smislu dejavnosti kot količine, in sicer z 
ustreznimi konstrukcijskimi ukrepi ter 
obratovanjem in razgradnjo, vključno z 
recikliranjem in ponovno uporabo 
konvencionalnih snovi;

(a) nastajanje radioaktivnih odpadkov 
ostane na najnižji izvedljivi ravni, ob 
spoštovanju načela ALARA, tako v smislu 
dejavnosti kot količine, in sicer z 
ustreznimi konstrukcijskimi ukrepi ter 
obratovanjem in razgradnjo, vključno s 
predelavo in ponovno uporabo 
konvencionalnih snovi;

Or. en
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) je ravnanje z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki varno in 
dolgoročno.

(d) je ravnanje z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki varno in 
dolgoročno, ob ustreznem upoštevanju 
varovanja zdravja ljudi in varstva okolja;

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) nacionalni parlamenti sodelujejo kot 
nadzornik za ustrezna finančna sredstva.

Or. en

Predlog spremembe 23

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
so prepeljani drugam v skladu z Direktivo 
Sveta 2006/117/Euratom o nadzorovanju 
in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov 
in izrabljenega jedrskega goriva.

Or. en
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Države članice se lahko prostovoljno 
odločijo za sprejetje ustreznih ukrepov v 
sodelovanju z drugimi državami 
članicami, da bi vzpostavile skupna ali 
regionalna odlagališča, kadar je to 
potrebno ali priporočljivo ob upoštevanju 
posebnih geoloških ali tehničnih 
okoliščin.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Pred začetkom takega projekta 
zadevna država članica z medvladnim 
sporazumom zagotovi, da pobuda 
izpolnjuje ustrezne zahteve, pri čemer je 
zajeto vsaj naslednje:
(a) odobravanje in podpora javnosti v 
vseh zadevnih državah članicah se stalno 
vzdržujeta skozi vse faze razvoja projekta 
ter celotno življenjsko dobo odlagališča, in 
sicer z organiziranjem dostopa do 
informacij in sodelovanjem javnosti pri 
posvetovanjih;
(b) zagotovita se sodelovanje med 
pristojnimi regulativnimi organi in 
nacionalnimi varnostnimi organi ter 
njihov nadzor; varnostna analiza in 
spremljevalne ocene varnosti se opravijo v 
vseh zadevnih državah članicah ter 
zajemajo raziskovalno, izbirno in 
izvedbeno fazo objekta;
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(c) doseže se sporazum o vprašanjih glede 
odgovornosti in jasni razdelitvi dolžnosti, 
pri čemer vsaka država članica nosi 
končno odgovornost za svoje radioaktivne 
odpadke;
(d) doseže se dogovor o finančni ureditvi, 
ki zagotavlja sredstva za celotno 
življenjsko dobo odlagališča in obdobje po 
njegovem zaprtju, ter o razpoložljivosti 
ustreznih človeških virov, s čimer se 
zagotovi zadostno število primerno 
usposobljenega osebja;
(e) v nacionalnih programih zadevnih 
držav članic se izda predhodno obvestilo o 
pravnem okviru, organizacijski strukturi, 
tehničnih načrtih in ureditvi, iz česar je 
razvidno, da načrtovano odlaganje v jasno 
določenem časovnem okviru izpolnjuje 
zahteve te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) nacionalni program izvajanja politike o 
ravnanju z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki;

(a) nacionalni program izvajanja politike o 
ravnanju z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki, ki zagotavlja, da 
imajo vsi proizvajalci radioaktivnih 
odpadkov dostop do varnega odlagališča 
radioaktivnih odpadkov pod enakimi 
pogoji;

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Države članice zagotovijo, da se 
nacionalni okvir ohrani in po potrebi 
izboljša, pri tem pa upoštevajo delovne 
izkušnje, sklepe varnostnih analiz, kot je 
določeno v členu 8, razvoj tehnologije in 
rezultate raziskav.

(2) Države članice zagotovijo, da se 
nacionalni okvir ohrani in po potrebi 
izboljša, pri tem pa upoštevajo delovne 
izkušnje, sklepe varnostnih analiz, kot je 
določeno v členu 7(1a), razvoj tehnologije 
in rezultate raziskav.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Države članice zagotovijo, da se 
varnostna analiza in spremljevalna ocena 
varnosti pripravita kot del vloge za izdajo 
dovoljenja za objekt za ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki ali za odlagališče 
ter se po potrebi posodobita glede na 
razvoj dejavnosti ali objekta. Varnostna 
analiza in spremljevalne ocene varnosti 
zajemajo izbiro lokacije, konstrukcijo, 
gradnjo, obratovanje ali zaprtje 
odlagališča, pa tudi dolgoročno varnost 
po zaprtju, med drugim s pasivnimi 
sredstvi, ter opisujejo vse vidike, povezane 
z varnostjo lokacije, konstrukcijo objekta 
in ukrepi vodstvenega nadzora ter 
predpisanega nadzora.

Or. en

Obrazložitev

Glej določbe prejšnjega člena 8, ki so zdaj vključene v člen 7 oziroma v opredelitve pojmov.
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Države članice zagotovijo, da 
imetniki dovoljenj poročajo pristojnemu 
regulativnemu organu, drugim 
pomembnim pristojnim organizacijam ter 
splošni javnosti omogočijo dostop do 
informacij, ki se nanašajo na njihove 
dejavnosti ali objekte.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8 črtano
Varnostna analiza

(1) Varnostna analiza in spremljevalna 
ocena varnosti se pripravita kot del 
zahtevka za izdajo dovoljenja za objekt ali 
dejavnost. V teku razvoja objekta ali 
dejavnosti se po potrebi dopolnita. Obseg 
in vsebina varnostne analize in ocene 
varnosti sta usklajena z zahtevnostjo 
dejavnosti in obsegom nevarnosti, ki je 
povezan z objektom ali dejavnostjo.
(2) Varnostna analiza in spremljevalna 
ocena varnosti zajemata izbiro lokacije, 
konstrukcijo, gradnjo, obratovanje in 
razgradnjo objekta ali zaprtje odlagališča; 
varnostna analiza določi standarde, ki se 
uporabljajo pri tej oceni. Obravnava se 
dolgoročna varnost po zaprtju s 
poudarkom na tem, kako je takšno 
varnost mogoče v največji možni meri 
zagotoviti s pasivnimi sredstvi. 
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(3) Varnostna analiza za objekt opisuje 
vse vidike, povezane z varnostjo lokacije, 
konstrukcijo objekta in vodstvenim 
nadzorom ukrepov ter regulatornimi 
nadzori. Varnostna analiza in 
spremljevalna varnostna ocena 
opredeljujeta raven zagotovljene zaščite in 
pristojnemu regulatornemu organu ter 
drugim zainteresiranim stranem 
zagotovita, da bodo varnostne zahteve 
izpolnjene.
(4) Varnostna analiza in spremljevalna 
ocena varnosti se predložita v odobritev 
pristojnemu regulatornemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Glej člen 7(1a) (novo) in opredelitve pojmov v členu 3(9a) (novo) in (9b) (novo).

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir vključuje ureditev za izobraževanje 
in usposabljanje, ki izpolnjuje potrebe vseh 
strani, odgovornih za ravnanje z 
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, da bi se vzdrževala in dodatno 
razvijala potrebno strokovno znanje in 
usposobljenost.

Države članice zagotovijo, da nacionalni 
okvir vključuje ureditev za izobraževanje 
in usposabljanje, ki izpolnjuje potrebe vseh 
strani, odgovornih za ravnanje z 
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, da bi se vzdrževala in dodatno 
razvijala in razširjala potrebno znanstveno 
in tehnološko strokovno znanje in 
usposobljenost.

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice poskrbijo, da nacionalni 
okvir zagotavlja, da so ustrezna finančna 
sredstva po potrebi na voljo za ravnanje z 
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, ob upoštevanju odgovornosti 
proizvajalcev radioaktivnih odpadkov.

(1) Države članice poskrbijo, da nacionalni 
okvir zagotavlja, da so ustrezna finančna 
sredstva po potrebi na voljo za ravnanje z 
izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, ob upoštevanju odgovornosti 
proizvajalcev radioaktivnih odpadkov.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Države članice zagotovijo, da se v 
skladu s postopki, določenimi na 
nacionalni ravni:
(a) pravilno opravi ocena stroškov, 
povezanih s strategijami ravnanja z 
odpadki, zlasti stroškov, ki so povezani z 
izvajanjem dolgoročnih strategij ravnanja 
z odpadki za dolgožive radioaktivne 
odpadke nizke, srednje in visoke stopnje, 
odvisno od njihove vrste. To vključuje 
zlasti stroške razgradnje jedrskih objektov 
in objektov za ravnanje z jedrskimi 
odpadki ter stroške njihovega končnega 
zaprtja, vzdrževanja in spremljanja;
(b) vzpostavijo rezerve za kritje stroškov iz 
točke (a) ter namenijo ustrezna sredstva 
za izključno kritje teh rezerv;
(c) izvaja ustrezno spremljanje, ali so 
rezerve in upravljanje sredstev ustrezne 
glede na stroške iz točke (a), da se 
zagotovijo redne prilagoditve.
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Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Države članice ustanovijo ali 
imenujejo nacionalni organ, ki lahko 
poda strokovno presojo o zadevah, 
povezanih z upravljanjem sredstev in s 
stroški za razgradnjo, kot je omenjeno v 
odstavku 2. Ta organ je glede plačnikov 
prispevkov neodvisen.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Države članice redno poročajo 
Komisiji o zaključkih postopkov 
ustreznega nacionalnega organa pod 
pogoji iz člena 16.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Države članice javnosti zagotovijo 
možnost dejanskega sodelovanja v 
postopku odločanja o ravnanju z 

črtano
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izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki.

Or. en

(Glej naslednji predlog spremembe, kjer je del besedila Komisije vključen v novo točko 1 
člena 12a.)

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Sodelovanje javnosti

(1)Države članice javnosti zagotovijo 
možnost dejanskega sodelovanja pri 
pripravi ali pregledu nacionalnih 
programov za ravnanje z izrabljenim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki, ki jih 
je treba pripraviti v skladu s členom 13, in 
imajo dostop do njih, ko so končani. 
Programe objavijo na javno dostopnem 
spletnem mestu.
(2) Države članice zato zagotovijo, da:
(a) je javnost prek javnih objav ali drugih 
primernih načinov, kot so elektronski 
mediji, če so na voljo, obveščena o vseh 
predlogih za takšne programe ali za 
njihovo spremembo ali pregled, in da ima 
javnost na razpolago ustrezne informacije 
o takšnih predlogih, med drugim 
informacijo o pravici do sodelovanja pri 
odločanju in o pristojnem organu, ki mu 
lahko posreduje pripombe ali vprašanja;
(b) je javnost upravičena izraziti pripombe 
in mnenja, ko so pred sprejetjem odločitve 
o programih odprte še vse možnosti;
(c) se pri sprejemanju teh odločitev 
upošteva rezultate sodelovanja javnosti;
(d) si pristojni organi po pregledu 
pripomb in mnenj javnosti razumno 
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prizadevajo, da obvestijo javnost o 
sprejetih odločitvah in razlogih ter 
pomislekih, na katerih temeljijo te 
odločitve, vključno z informacijami o 
poteku sodelovanja javnosti.
(3) Države članice opredelijo javnost, ki je 
upravičena do sodelovanja za namene 
odstavka 2. Države članice določijo 
podrobna pravila za sodelovanje javnosti v 
skladu s tem členom tako, da javnosti 
omogočijo dejansko pripravo in 
sodelovanje. Zagotovijo se razumni 
časovni roki, ki omogočijo dovolj časa za 
vsako od različnih stopenj sodelovanja 
javnosti v skladu s tem členom.

Or. en

(Glej prejšnji predlog spremembe, del besedila iz točke 1 je bila prvotno točka 2 člena 12.)

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Nacionalni programi so v skladu z 
določbami iz členov 4 do 12.

(2) Nacionalni programi so v skladu z 
določbami iz členov 4 do 12a.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Države članice redno pregledajo in 
dopolnijo svoje nacionalne programe ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka, če je to primerno.

(3) Države članice redno pregledajo in 
dopolnijo svoje nacionalne programe ob 
upoštevanju tehničnega in znanstvenega 
napredka, če je to primerno, pa tudi izide 
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mednarodnih strokovnih pregledov.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 14 – točka -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) celovito in podrobno razvrstitveno 
shemo za radioaktivne odpadke, ki zajema 
vse faze ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki, od njihovega nastanka do 
odlaganja;

Or. en

Obrazložitev

Glej priporočilo Komisije z dne 15. septembra 1999 o sistemu za razvrščanje trdnih 
radioaktivnih odpadkov, UL L 265, 13.10.1999, str. 37.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 14 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) popis vsega izrabljenega goriva in vseh 
radioaktivnih odpadkov ter napovedi 
prihodnjih količin, vključno s tistimi iz 
razgradnje. Popis jasno navaja lokacijo in 
količino snovi ter stopnjo nevarnosti, kar 
opredeli z ustrezno razvrstitvijo;

(1) popis vsega izrabljenega goriva in vseh 
radioaktivnih odpadkov ter napovedi 
prihodnjih količin, vključno s tistimi iz 
razgradnje, in sicer na podlagi 
razvrstitvene sheme iz točke (-1). Popis 
jasno navaja lokacijo in količino snovi ter 
stopnjo nevarnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 14 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) koncepte in načrte za obdobje po 
zaprtju odlagališča, vključno s tem, koliko 
časa je treba še izvajati institucionalne 
nadzore, ter s sredstvi, ki jih je treba 
uporabiti, da bi se ohranilo dolgoročno 
poznavanje objekta;

(3) koncepte in načrte za obdobje po 
zaprtju odlagališča, vključno s tem, koliko 
časa je treba še izvajati institucionalne 
nadzore, ter s sredstvi, ki jih je treba 
uporabiti, da bi zagotovili nadzor in 
vzdrževanje ter bi se ohranilo dolgoročno 
poznavanje objekta;

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 14 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) opis ocene stroškov iz člena 10(1a)(a) 
ter metod, uporabljenih za izračun 
ustreznih rezerv;

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 14 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) opis veljavnega(ih) finančnega(-ih) 
načrta(-ov), da bi se zagotovilo, da se vsi 
stroški programa lahko pokrijejo v skladu s 
predvidenim načrtom.

(8) opis možnosti, povezanih s sestavo in 
upravljanjem sredstev, namenjenih v 
skladu s členom 10(1a)(b), ter 
veljavnega(ih) finančnega(-ih) načrta(-ov), 
da bi se zagotovilo, da se vsi stroški 
programa lahko pokrijejo v skladu s 
predvidenim načrtom.
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Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija bo pri odločanju glede 
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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glej uvodno izjavo (42b) (novo).

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Države članice vsaj vsakih deset let 
poskrbijo za redna samoocenjevanja 
svojega nacionalnega okvira, pristojnih 
regulatornih organov, nacionalnega 
programa in njegovega izvajanja ter 
omogočijo mednarodni strokovni pregled 
svojega nacionalnega okvira, organa in/ali 
programa, da bi se zagotovila izpolnitev 
visokih standardov ravnanja z izrabljenim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki. 
Rezultati vsakega strokovnega pregleda se 

(3) Države članice vsaj vsakih deset let 
poskrbijo za redna samoocenjevanja 
svojega nacionalnega okvira, pristojnih 
regulatornih organov, nacionalnega 
programa in njegovega izvajanja ter 
omogočijo mednarodni strokovni pregled 
svojega nacionalnega okvira, organa in/ali 
programa, da bi se zagotovila izpolnitev 
visokih standardov ravnanja z izrabljenim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki. 
Rezultati vsakega strokovnega pregleda se 
sporočijo Komisiji, ki Evropskemu 
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sporočijo Komisiji in državam članicam. parlamentu in Svetu predloži periodično 
poročilo, v katerem zgoščeno predstavi 
sklepe, oblikovane med strokovnimi 
pregledi.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Komisija je 3. novembra 2010 objavila predlog direktive, ki določa pravni okvir EU za 
ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (KOM(2010)618). Predlog določa 
specifične zahteve za zagotovitev, da države članice opredelijo nacionalni regulativni in 
organizacijski okvir ter oblikujejo ustrezne nacionalne programe za ravnanje z izrabljenim 
gorivom in radioaktivnimi odpadki od njihovega nastanka do odlaganja.

1. Poročevalka pozdravlja in podpira splošno shemo predloga:

Evropski parlament je vedno pozival k usklajenim standardom in trdni zakonodaji o ravnanju 
z radioaktivnimi odpadki, zlasti v svoji resoluciji o oceni Euratoma – 50 let evropske politike 
za jedrsko energijo1.

Da bi se to doseglo (po sprejetju direktive o jedrski varnosti junija 2009, ki zajema zgolj 
skladišča za izrabljena goriva, ki so neposredno povezana z jedrskimi objekti), sedanji 
predlog prispeva k izgradnji usklajene zakonodaje za zagotavljanje dolgoročne varnosti pri 
ravnanju z že nastalimi in prihodnjimi radioaktivnimi odpadki, ne glede na prihodnost 
uporabe jedrske energije za jedrske in nejedrske namene.
Poročevalka pozdravlja strukturo predloga, ki v skladu z načeli, ki že obstajajo na mednarodni 
ravni2, gradi na pristopu, ki ga je sprejela večina najnaprednejših držav članic, in zagotavlja 
okvir za odgovornejše ravnanje in sicer z uporabo: (i) nacionalnega okvira, ki sloni na jasni 
opredelitvi obveznosti in odgovornosti vsakega udeleženca, (ii) nacionalnega programa, ki 
zagotavlja mejnike, časovne omejitve in jasnost postopka odločanja o radioaktivnih odpadkih, 
in (iii) uravnoteženih pravil o preglednosti in obveščenosti, pregledu in nadzoru.

2. Poročevalka meni, da bi bilo treba predvideti nekatera izboljšanja za zagotavljanje 
odgovornega in varnega ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, in 
ne odlašati odločitev, ki jih je treba sprejeti zdaj.

Med predlogi sprememb, predlaganimi v osnutku poročila, ki ga bodo obravnavali člani tega 
odbora, želi poročevalka poudariti naslednje predloge, ki so po njenem mnenju prednostni:

 Končno odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva:

(i) Poročevalka meni, da bi bilo treba pri načrtovanju zasnove in tehničnih rešitev končnega 
odlaganja, zlasti globokih geoloških odlagališč izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih 
odpadkov, ustrezno upoštevati načelo povratnosti. Cilj je omogočiti potencialen dostop in 
recikliranje odpadkov, ki so nastali iz tehničnih razlogov ali če napredek pri raziskavah 
omogoči pojav novih dolgoročnih tehnoloških rešitev (kot je transmutacija). To ne 

                                               
1 Poročilo Eugenijusa Maldeikisa z dne 10. maja 2007
2 Skupna konvencija o varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki 

(„skupna konvencija“), IAEA INFCIRC/546 z dne 24. decembra 1997 in varnostni standardi.
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onemogoča zaprtja odlagališča po določenem obdobju delovanja in spremljanja, če se 
prihodnje generacije tako odločijo. Povratnost torej dopušča možnost previdnega napredka k 
najvarnejši rešitvi s tem, da prek nenehnega spremljanja in izkušenj dovoljuje okrepitev 
znanja, pridobljenega v raziskovalni fazi. Daleč od tega, da bi oslabila kakršno koli dokončno 
vladno odločitev o globokih geoloških odlagališčih, bi bila faza povratnosti po mnenju 
poročevalke del družbene sprejemljivosti takega odlagališča, povezana pa je z dolgoročnim 
spremljanjem lokacije in ohranjanja spomina o njej.
(ii) Poleg tega je poročevalka po vsem besedilu vključila vrsto predlogov sprememb, ki 
odražajo njeno mnenje, (a) da se mora odlaganje odpadkov izvajati v skladu z mednarodno 
sprejetimi načeli, zahtevami in metodologijami. Zato so izobraževanje, širjenje znanja in 
ohranjevanje usposobljenosti pomembne teme (b) in je treba organizirati ustrezno upravljanje 
znanja na vsakem odlagališču za operacije, ki trajajo več desetletij, ter pripraviti ohranjanje 
spomina; nadvse pomembni so nadzor in vzdrževanje objektov ter spremljanje okolja po 
zaprtju, (c) za izmenjavo in širjenje strokovnega znanja pa je bistveno mednarodno 
sodelovanje, pri čimer bodo imeli pomembno vlogo tudi raziskovalni in razvojni programi.
Zato imata v zvezi s tem pomembno vlogo mednarodni strokovni pregled in izmenjava 
najboljših praks, nacionalni programi pa bi morali te izkušnje nadgrajevati.

 Finančna sredstva: 

Poročevalka bi tu rada opozorila na posebne resolucije Parlamenta o financiranju strategij 
razgradnje1, še zlasti na razsežnost tega vprašanja, ki je povezana z notranjim trgom. Predlog 
Komisije je v sedanji obliki dokaj šibek, saj za države članice ne predvideva drugih 
zavezujočih obveznosti kot splošno obveznost, da jamčijo, da so na voljo ustrezna finančna 
sredstva.

Poročevalka meni, bi moral biti cilj predloga zagotoviti, da se namenijo finančna sredstva, ki 
bodo zadostovala za potrebe razgradnje jedrskih elektrarn, pa tudi za ravnanje z nastalimi 
radioaktivnimi odpadki, njihovo kondicioniranje in končno odlaganje, ter da bodo sredstva na 
voljo, ko bo potrebno, uporabljala pa se bodo pregledno.

To je namen predlogov sprememb člena 10, ki določajo strožje zahteve za države članice, ki 
naj se jih izvaja v skladu z njihovimi nacionalnimi postopki: ocena stroškov, povezanih s 
strategijo ravnanja z radioaktivnimi odpadki; rezerve, vzpostavljene za financiranje dejavnosti 
razgradnje ali ravnanja z radioaktivnimi odpadki v prihodnosti ter potrebna sredstva za kritje 
teh rezerv; ustrezno spremljanje vseh ravni rezerv in upravljanja sredstev; revizije, ki jih 
opravijo neodvisna nacionalna telesa za preverjanje, da se sredstva, pridobljena za te 
prihodnje dejavnosti, uporabljajo zgolj za dejavnosti razgradnje ali ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki; redno poročanje držav članic Komisiji. Nadaljnje zahteve glede vsebine nacionalnih 
programov so vzporedno vključene v člen 14.

 Razvoj regionalnih odlagališč

                                               
1 Poročilo Rebecce Harms o progamu Kozloduj , ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 20. maja 2010
Poročilo Rebecce Harms o jedrski varnosti: finančni sredstvih, namenjenih razgradnji jedrskih elektrarn, ki je bilo sprejeto novembra 2005
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Države članice nosijo končno odgovornost za varno ravnanje z izrabljenim gorivom in 
radioaktivnimi odpadki, ki jih proizvedejo, vključno za njihovo odlaganje. Poročevalka meni, 
da se lahko spoštovanje te temeljne zahteve združi z uporabo skupne rešitve držav članic za 
radioaktivne odpadke, pod pogojem, da se to izvaja pod nekaterimi strogimi pogoji, ki so 
ustrezno opredeljeni. Čeprav je bistveno, da vsaka država članica razvije lasten nacionalni 
program in sprejme končno odločitev o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi 
odpadki, poročevalka meni, da bi morala predlagana direktiva – ki v uvodni izjavi št. 37 
potencialno že priznava interes za skupno rešitev –, opredeliti predhodne zahteve, ki jih je 
treba izpolnjevati pred začetkom takih skupnih prostovoljnih projektov. 
Obstajajo že raziskovalne študije ali projekti večnacionalnega sodelovanja, kot so na primer 
delo, ki poteka znotraj Mednarodne agencije za atomsko energijo1, in ponovno oživljena 
prizadevanja za neširjenje jedrskega orožja ali pa preko delovne skupine ERDO2, ki združuje 
nekaj držav članic3 za raziskavo izvedljivosti ustanovitve večnacionalne evropske 
organizacije za razvoj odlagališč. To delo utira pot razvoju metodologije, ki bo oblikovala 
koncept skupnih globokih geoloških odlagališč, ki bodo varna, zavarovana in družbeno 
sprejeta.

Poročevalka gradi na tem delu in priznava, da bi utegnil biti ta koncept v določenih 
okoliščinah zanimiv, vendar meni, da ta rešitev ne sme biti način, na katerega bi se države 
članice izogibale svojim nacionalnim obveznostim, ki jih določa sedanji predlog, ali odložile 
sprejetje končne odločitve o ravnanju z radioaktivnimi odpadki. Zato bi lahko bila vsaka 
skupna ali regionalna pobuda za odlagališča, tako kot velja za nacionalne rešitve, opisana v 
ustrezni nacionalni strategiji, kar bi vodilo v obširno javno posvetovanje in bi se jo lahko 
začelo izvajati, ko so izpolnjene predhodne zahteve iz člena 4, zlasti glede varnostnih 
standardov, sistemov odgovornosti, zagotavljanja financiranja za življenjsko obdobje objekta 
in po njegovem zaprtju.
V povezavi s tem vprašanjem je treba z določbami člena 4 ponovno vzpostaviti možnost 
čezmejnih pošiljk jedrskih odpadkov, ustrezno pooblaščenih na podlagi direktive iz leta 2006.

 Preglednost in udeležba javnosti 
Poročevalka meni, da je doseganje soglasja ob soudeležbi javnosti pri pripravi in pregledu 
nacionalnega programa v skladu z direktivo 2003/35/ES4 bistveno. Z udeležbo javnosti bi 
prišli do dogovora in sodelovanja, nato pa do družbene legitimnosti strategij za ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki.
Posebne določbe so vključene v člen 12a (novo). 

Poleg tega so v celotnem besedilu predlagani drugi podrobni predlogi sprememb, kot je 
sprememba določb o „varnostni analizi“, ki so bile prvotno v posebnem členu 8, zdaj pa so 
prenesene v ustrezne člene – v opredelitve pojmov in člen 7 o „imetniku dovoljenja“ – in 
preoblikovane tako, da so skladne s področjem uporabe direktive. 

                                               
1 Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation (Razvijanje večnacionalnih odlagališč radioaktivnih odpadkov: infrastrukturni okvir in scenariji 
sodelovanja) 2004, IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 Avstrija, Bolgarija, Irska, Italija, Nizozemska, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija
4 Direktiva št. 2003/35/ES z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov 
v zvezi z okoljem, UL L 156, 25. 6. 2003, str. 17.
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