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Jedrski odpadki: prepoved izvoza v države
nečlanice EU
Plenarno zasedanje

Izvoz jedrskih odpadkov izven meja Evropske unije bi moral biti prepovedan, dovoljen
bi bil le izvoz izrabljenega goriva za recikliranje, medtem ko bi bil med članicami EU
dovoljen, če ga urejajo dvostranski sporazumi. Parlament podpira tudi strožja pravila
za varstvo pri delu in usposabljanje delavcev, ter zahteva več pooblastil za nacionalne
nadzorne organe in več raziskav za oblikovanje alternativ zakopavanju odpadkov
globoko pod zemljo.

Predlog direktive državam članicam nalaga obveznost oblikovanja politik in programov za
varno predelavo ter odstranjevanje izrabljenega jedrskega goriva in radioaktivnih odpadkov.
V programih bi moral biti naveden tudi celoten popis jedrskih odpadkov in načrt upravljanja
za vse jedrske objekte, tudi po njihovem zaprtju.

Poročevalka o predlogu, slovenska poslanka Romana Jordan Cizelj (SDS/ELS) je v sredini
razpravi poudarila:

"Iz Evropskega parlamenta je že večkrat prišla zahteva za direktivo o ravnanju z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Dogodki v Fukušimi so pokazali, da
smo imeli prav, kajti tudi izrabljeno jedrsko gorivo lahko predstavlja tveganje, ki pa se mu
je možno izogniti z ustreznimi ukrepi. Stališče v odboru je zelo naklonjeno ideji o evropski
direktivi, želimo pa, da bi bila na določenih mestih močnejša. V poročilu smo pozornost
namenili tehnološkim aspektom, zagotavljanju finančnih in človeških virov ter neodvisnim,
močnim ter kompetentnim nadzornim organom."

Resolucijo je Parlament sprejel s 489 glasovi za, 52 proti in 75 vzdržanimi glasovi.

Prepoved izvoza v države nečlanice EU

Eno najbolj spornih vprašanj za poslance je bilo glede izvoza jedrskih odpadkov izven EU.
Na glasovanju so stališče odbora za energetiko, ki se je zavzemal za možnost izvoza,
zavrnili s 311 glasovi za, 328 proti in 7 vzdržanimi glasovi. Parlament pa je podprl dopolnilo
skupine S&D, da bi bil izvoz iz EU mogoč le z namenom recikliranja izrabljenega goriva in
bi bil vezan na vnovični uvoz tako predelanega jedrskega materiala.

Dve politični skupini (S&D in ALDE) sta podpirali prvotni predlog Komisije, po katerem bi
bila vsaka država članica sama odgovorna za odstranjevanje svojih jedrskih odpadkov in bi
jih v drugo članico lahko izvozila le, če med imata sklenjen dvostranski sporazum. Zeleni so
predlagali, da bi bil izvoz dovoljen le znotraj EU za majhne količine odpadkov, medtem ko
se je skupina GUE/NGL zavzemala za prepoved izvoza tudi znotraj Unije.

Varnost delavcev in večja preiskovalna pooblastila nacionalnih organov

Delavci, ki ravnajo z radioaktivnimi odpadki kjerkoli v procesu od njihovega nastanka do
odstranitve, bi morali biti za to delo ustrezno usposobljeni in zaščiteni. Parlament tudi želi,
da bi imeli nacionalni nadzorni organi za jedrsko varnost širša pooblastila za izvajanje rednih
ocen jedrske varnosti, preiskav in kontrol, po potrebi pa tudi za izvršilne ukrepe v objektih.

Alternativne možnosti za odlaganje visoko radioaktivnih odpadkov
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Parlament se zavzema za nadaljnjo preučitev vseh možnosti varnega odlaganje visoko
radioaktivnih odpadkov, za katere so sedaj po mnenju Komisije edina ustrezna rešitev
globoka geološka odlagališča. Poslanci dodajajo, da znanstveniki preučujejo še druge
možnosti, na primer odlaganje v skalah ali globokih jaških (3000–5000 metrov globoko), tudi
z možnostjo povratnega procesa in ponovne uporabe.

Komisija je predlog direktive predstavila novembra 2010, pravna podlaga za njo pa
je pogodba o Euratomu, kjer ima Parlament posvetovalne pristojnosti. Svet bo kot
zakonodajalec lahko sprejel končno odločitev šele po tem, ko se bo seznanil s stališčem
Evropskega parlamenta.
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