ETAPOVÝ PŘÍSTUP

k zneškodňování radioaktivních odpadů

T

rvalé zneškodnění radioaktivních odpadů bylo svého času považováno za poměrně krátkodobou a
jednoduchou záležitost, která bude vyřešena pravděpodobně během jedné generace. Cílem mělo být
vybudování zařízení, ve kterém by radioaktivní odpady mohly být bezpečně uloženy bez jakýchkoliv dalších
opatření nebo zásahů budoucích generací.
V současné době se na implementaci projektu zneškodňování radioaktivních odpadů pohlíží jako na rozsáhlý a postupný proces, který bude trvat možná několik desítek let. Tento změněný pohled klade důraz na
ochranu budoucích generací. Předpokládá se také, že příslušníci těchto budoucích generací budou účastni
rozhodovacího procesu a měli bychom tedy zajistit, že budou mít možnost volby. Nový názor na rozhodování
se zaměřuje na vytvoření etapového procesu skládajícího se z postupných kroků, které jsou do určité míry
pozměnitelné a vratné. Etapový přístup není omezen jen na zneškodňování radioaktivních odpadů. Vlády jej
již dnes používají při přípravě a implementaci koncepcí v mnoha oblastech, týkajících se technických i sociálních otázek menšího či většího významu. Fórum o důvěře zainteresovaných subjektů (NEA-FSC) podporuje
etapový proces rozhodování a uvádí k této otázce několik postřehů.
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N U C LEAR • E N E R GY•AG E N CY

Fórum o dů věře
zainteresovaných subjektů

Jaké jsou ideální charakteristiky etapového způsobu rozhodování?
§ Zpracování a implementace koncepce se provádí po

jednotlivých krocích nebo etapách, které je v případě
nutnosti možno v mezích proveditelnosti revidovat a přizpůsobovat.
§ V každé etapě se provádí definování problému a ana-

lýza, formulování koncepce, její implementace a monitorování; je to cyklický proces.
§ Hlavní zainteresované subjekty se aktivně účastní v
každé etapě a účastní se rovněž hodnocení výsledků
rozhodnutí z předcházejících etap.

Jaké jsou přednosti ideálního etapového rozhodování?
§ Výzkum, tvorba koncepce a vstupy zainteresovaných
subjektů jsou vzájemně propojeny v cyklu sdílení vědomostí a poznatků. To zúčastněným stranám umožňuje lépe se
seznámit s projednávanými otázkami a dále je sledovat.
§ Rozhodování po etapách umožňuje přizpůsobit se
nevyhnutelným změnám legislativních, ekonomických,

sociálních, technických nebo politických podmínek. To je
u dlouhodobého projektu výhodné.
§ Při etapovém způsobu rozhodování mají všechny zainteresované subjekty jasnou představu o jednotlivých
etapách programu, o rolích jednotlivých zúčastněných
stran a o tom, jak mohou ovlivnit výsledky.

Jaké jsou požadavky při použití etapového způsobu rozhodování?
§ Zúčastněné strany musí vstupovat do rozhodovacího

procesu s otevřeným postojem k jeho časovému rozvrhu
a konečným výsledkům.

§ Existující koncepce nebo legislativa musí umožňovat

potřebnou flexibilitu nebo je nutno ji upravit s ohledem na
výsledky postupného, cyklického procesu.

Jaké předpoklady je nutno splnit při přípravě a implementaci
etapového přístupu?
§ Musí být dosaženo shody o vhodnosti etapového přístupu

a o potenciálních postupných rozhodnutích. Musí být stanovena pravidla pro zajištění rovnováhy mezi potřebou revidovat přijatá rozhodnutí a potřebou postupovat kupředu.
§ Je nutno určit relevantní zainteresované subjekty a stanovit způsoby jejich spolupráce. Neinstitucionálním zainteresovaným subjektům je nutno poskytnout prostor a čas, aby
se seznámili se svými novými rolemi, osvojili si potřebné
znalosti, prozkoumali možnosti a komunikovali s těmi, koho
zastupují.
§ Musí být vytvořeny platformy pro podporu účasti všech

relevantních subjektů a pro posílení jejich ochoty zúčastnit
se, např. poskytováním odpovídajících informací různým
cílovým skupinám. To vyžaduje příslušné nástroje (právní
nástroje, finanční prostředky, konzultace ...) a výzkumné
prostředky, a rovněž odhodlání brát v úvahu nové vstupy,
pokud splňují kritéria kvality (která musí být definována a
odsouhlasena).
§ Organizátor a hlavní účastník celého procesu musí zajišťovat jeho trvalý postup. Potřebným platformám a institucím
musí být věnována náležitá péče; je nutno soustředit pozornost na dlouhodobé cíle i na blízká rozhodnutí.

Texty zpráv z předchozích seminářů a návštěv lokalit najdete na stránkách www.oecd-nea.org/rwm/fsc

Jaké jsou aktuální zkušenosti v oblasti zneškodňování
radioaktivních odpadů?
Etapový přístup k rozhodování se v členských zemích
NEA běžně používá.
§ V Kanadě a Británii bylo rozhodnuto přezkoumat
státní koncepci zneškodňování radioaktivních odpadů. Prvním krokem byly konzultace a úvahy, jejichž
výsledkem bylo vypracování nového programu, který by mohl získat podporu veřejnosti, tak aby bylo
možno postupovat po etapách ke konečnému řešení. Následující kroky se týkaly technicko-sociálních
aspektů. Pokud jde o technické aspekty, postupná
etapová řešení poskytují čas k vybudování důvěry
ke správnosti konečného řešení. V Kanadě byla nedávno schválena koncepce „adaptivního etapového
ukládání“, která zároveň s konečným uložením vyhořelého jaderného paliva v hlubinném úložišti obsahuje i ustanovení o flexibilním tempu a způsobu implementace včetně event. volitelného kroku, kterým je
podpovrchové skladování. Obdobně v Británii bylo
nedávno jako preferované technické řešení navrženo
„etapové geologické ukládání“, tj. dočasné skladování, po němž by následovalo konečné uložení. Pokud
jde o sociální aspekty, připravují se opatření, která by
vedla k vybudování pevného partnerství s obcemi ve
vytipovaných lokalitách.
§ Ve Francii byl moderní etapový přístup k zneškodňování dlouhodobých radioaktivních odpadů schvá-

len parlamentem v roce 1991. V průběhu 15 let se
prováděl doplňkový výzkum a stanovily se požadavky
týkající se pokračování společenského a technického posuzování; pak následovala celostátní diskuse o
nové etapě prací. V roce 2006 byl přijat nový zákon,
který stanoví harmonogram výstavby hlubinného úložiště a určuje průběžné termíny rozhodování o jeho
implementaci. Parlament, s přihlédnutím k výsledkům celostátní diskuse, vypracuje operační koncepci
reverzibility.
§ V USA byl zákon o etapovém přístupu k přípravě a
vybudování konečného úložiště a jeho zprovoznění
přijat na začátku 80. let minulého století. Přijatá koncepce byla později upřesněna a rozšířena, aby bylo
možno použít nové technické řešení a zohlednit vývoj
v oblasti regulací a různá stanoviska zainteresovaných subjektů.
§ Ve Finsku byly základní termíny stanoveny hned
v počáteční etapě programu ukládání vyhořelého
jaderného paliva. Později byly doplněny další termíny; koncepce byla upravena na základě požadavků
zainteresovaných subjektů a změn v oblasti regulace. Původní technické řešení bylo rovněž změněno,
aby vyhovovalo novým technickým a regulačním požadavkům. Podobný vývoj je možno pozorovat i ve
Švédsku.

Jaký je celkový pohled FSC na situaci v oblasti zneškodňování
radioaktivních odpadů?
Způsob etapového rozhodování není ve všech zemích stejný, liší se v závislosti na právním rámci jednotlivých zemí. Neexistuje žádné univerzální řešení
a dokonce i v konkrétní zemi nemusí přijatý program
vyhovovat všem zainteresovaným subjektům a může
docházet i k dílčím neúspěchům při jeho realizaci.
Přesto etapové rozhodování vede k rozhodnutím,
která jsou vnímána jako správná a mohou mít trvalejší platnost. Tento přístup umožňuje zainteresovaným subjektům, především těm místním, seznámit
se s technologiemi zneškodňování radioaktivních
odpadů a s dohledem nad těmito technologiemi a
příslušnými institucemi. Zejména platí, že pro obce
je akceptování technických řešení nebo souhlas s vytipováním domovské lokality jako potenciálně vhodné pro výstavbu zařízení snadnější, když projdou
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etapami, ve kterých získají dobrou informovanost a
postupně i větší angažovanost, než kdyby neměly
jinou volbu než „všechno nebo nic“. Během posledních zhruba deseti let se posílila role a zvýšil počet
subjektů, které jsou vnímány jako oprávněné podílet
se na rozhodování o zneškodňování radioaktivních
odpadů. To má za následek výraznější prosazování
etapového způsobu rozhodování, který usnadňuje
pochopení složitého procesu přípravy a realizace řešení pro zneškodňování radioaktivních odpadů.
Právní nástroje, např. posuzování vlivu zamýšlených
zařízení na životní prostředí (EIA), usnadňují zapojení většího počtu subjektů, a celá řada opatření a
postupů dnes podporuje efektivní spolupráci mezi
klíčovými zúčastněnými subjekty.
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