
Jaderná energetika na devátém zasedání Komise pro
udržitelný rozvoj při OSN

Deváté zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj CSD-9 se konalo v New Yorku koncem
dubna 2001 (Zpravodaj o něm přinesl podrobnou informaci v čísle 6 – pozn. red.). Jedním
z důležitých a zároveň kontroverzních témat, která se letos projednávala, byla energetika.
Tématika jaderné energetiky vyvolávala nejvášnivější diskuse a veliká škála názorů téměř
neumožňovala nalézt jakékoliv společné znění, doporučení nebo stanovisko, na kterém by se
jednotně shodla rodina všech národů.

Veškeré pozitivní i negativní parametry jaderné energetiky byly presentovány v doprovodných
programech a materiálech předkládaných různými zájmovými skupinami. Zřetelné a výrazné námitky proti
jaderné energetice projevovaly především státy, které nedisponují jadernou energetikou, jako Rakousko,
skupina malých ostrovních států, Kolumbie, některé rozvojové země a nevládní organizace specializované
na jadernou energetiku. Obavy z havárií a respekt k bezpečnému chodu technologií, a především
problematika nakládání s radioaktivním materiálem a odpadem trápily řadu zástupců i dalších zemí.
V opozici byly předkládány argumenty poukazující na rostoucí počet obyvatel Země a s tím vzrůstající další
energetické nároky, které by jinak zatěžovaly planetu emisemi oxidu uhličitého. Při výročí Černobylské
katastrofy byla v budově OSN otevřena velice působivá a alarmující výstava „Černý vítr bílá země – žijeme
s Černobylem”, ukazující nejvážnější následky zamoření rozsáhlých území radioaktivním spadem na
fotografiích dětí postižených mutacemi. Výstavu otevřeli vysocí představitelé OSN a spolu s umělci byly
přítomny též některé postižené děti. Hloubka problému, vážnost reality, surovost osudu a tragédie přiváděla
pozorovatele k pozornému zamyšlení.

Pozitivním jevem bylo, že prakticky u všech států se projevoval během jednání vysoký stupeň
odpovědnosti a vzrůstající vážnost a vědomí náročnosti problematiky jaderné energetiky. Velice
konstruktivní a zároveň bez emocí byly též diskuse pana ministra Miloše Kužvarta s ministry a představiteli
některých států disponujících jadernou energetikou nebo se věnující těžbě uranu, a to při pracovním obědě,
který pan ministr uspořádal. I tyto státy se v návaznosti na rozpravu hlásily k odpovědné pozornosti k těmto
technologiím během dalších diskusních bloků v plénu.

Náročný vyjednávací proces nakonec vyústil v pátém bodě závěrů v oblasti věnované Technologii
jaderné energie přibližně v následující znění:

Výzvy k řešení
V současnosti atomová energie představuje 16 % světové produkce elektrické energie. Ačkoli je jaderná

energie spojována s množstvím starostí, především týkajících se jaderné bezpečnosti, vyhořelého paliva,
nakládání s radioaktivními odpady, vlivy překračující hranice států a vyřazení nukleárního zařízení
z provozu, zůstává volba nukleární energetiky na každém konkrétním státu.

Některé státy používají bezpečné technologie jaderné energetiky a nejsou vidět nepatřičnosti
v používání a rozvíjení navazujících technologií věnujících se nakládání s vyhořelým palivem a jeho kontrole
a dalším nukleárním materiálům. Některé z těchto zemí uvažují, že by se mohlo užívání nukleární energie
zvýšit. Podle jejich představ je nukleární energie zdrojem udržitelné energie, jak z ekonomického hlediska,
tak z hlediska životního prostředí. Z jejich pohledu by se jaderná energie měla stát důležitou součástí
flexibility a pestrosti energetických zdrojů. Pro tyto státy, které zvolily jadernou energii, je úkolem zajistit
ochranu životního prostředí, najít sociálně přijatelné a cenově efektivní řešení a zaměřit se na jadernou
bezpečnost, vyhořelé palivo, nakládání s odpady a rovněž na zájem a názory veřejnosti k těmto otázkám.

Některé další státy se rozhodly vyřadit jadernou energetiku ze svých energetických zdrojů. Další státy,
včetně několika vyspělých států a malé ostrovní rozvojové státy (SIDS), nepoužívají atomovou energii a
nepovažují ji za patřičný nebo přijatelný zdroj energie. Mnoho těchto zemí je názoru, že nukleární energetika
neodpovídá udržitelnému rozvoji a že nebezpečí vztažené k havárii, nakládání s odpadem, dopravou a
navazující náklady zůstávají nevyřešeny. Některé země jsou též názoru, že užívání nukleární energetiky
všeobecně by mělo být vyloučeno, a to co nejdříve, jak to jen prakticky půjde.
Doporučení

Vládám se s ohledem na jejich národní okolnosti doporučuje:
(a) Podporovat své národní úsilí, zahrnující výzkum a mezinárodní spolupráci, která je účinným nástrojem,

zaměřujícím se na problematiku jaderné bezpečnosti, problematiku vyhořelého paliva a nakládání
s jaderným odpadem;

(b) Posilovat nezávislé národní regulační agentury a podporovat mezinárodní spolupráci pro jadernou
bezpečnost;

(c) Nastolit vysokou úroveň jaderné bezpečnosti;



(d) Zlepšit průhlednost rozhodování vztaženého k jaderné bezpečnosti, mezi jiným pomocí účasti veřejnosti
tam, kde je to patřičné;

(e) Podporovat osvětu a vzdělávání veřejnosti a rovněž tak lidské zdroje v oblasti nukleární energetiky a
nakládání s radioaktivním odpadem;

(f) Dále rozvíjet technologická řešení týkající se radioaktivního odpadu s dlouhou aktivitou;
(g) Zaměřit se na bezpečnost svých nukleárních energetických zařízení tak, jak se považuje za patřičné

podle posouzení národními regulačními úřady, což zahrnuje i možnost vybrat si postupné vyřazování
z činnosti a uzavírání zařízení, a to patřičným způsobem pro taková zařízení;

(h) V odvolání se na paragraf 8 resoluce GC(44)/RES/17 řídícího výboru IAEA a s ohledem na velice
vážnou potenciální hrozbu vlivu radioaktivního odpadu na životní prostředí a lidské zdraví, vytvářet úsilí
zkoumat a dále zlepšovat opatření a mezinárodně závazná regulativa, týkající se bezpečnosti,
s vyjádřením důležitosti vytváření závazných mechanismů v místech vztažených k mezinárodní námořní
přepravě a dalším přeshraničním přesunům radioaktivního materiálu, radioaktivního odpadu
a vyhořelého paliva, zahrnující mezi jiným přípravu přednostní notifikace a konsultací v souladu
s příslušnými mezinárodními nástroji.
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