
A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2005.11.4.)

Az Euratom Szerződés 37. cikkével összhangban a nagy-britanniai Sizewell A atomerőmű lebontá-
sából származó radioaktív hulladék ártalmatlanítási tervéről

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2005/C 274/04)

Az Európai Bizottság 2004. április 6-án az Euratom Szerződés 37. cikkének megfelelően általános adatokat
kapott az Egyesült Királyság kormányától a Sizewell A atomerőmű lebontásából keletkező radioaktív
hulladék ártalmatlanítási tervére vonatkozóan.

Az általános adatok, valamint a Bizottság által 2005. június 20-án kért és az Egyesült Királyság kormánya
által 2004. július 4-én szolgáltatott további információk alapján, továbbá a szakértőcsoporttal folytatott
konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1. A létesítmény és egy másik tagállambeli legközelebbi pont, jelen esetben Franciaország közötti távolság
megközelítőleg 135 km.

2. A szokásos lebontási művelet során kibocsátott folyékony és gáz halmazállapotú kibocsátások egészség-
ügyi szempontból nem veszélyeztetik másik tagállam lakosságát.

3. Nagy-Britannia kormánypolitikájának megfelelően a közepesen radioaktív szilárd hulladékot ugyanezen
a telephelyen tárolják és hosszú távon kezelik. Az alacsonyan radioaktív hulladékot és a besugárzott
fűtőelemeket a telephelyen tárolják a Nagy-Britanniában található létesítményekben történő ártalmatlaní-
tásra vagy újrafeldolozásra szállításuk előtt. Azon nem radioaktív szilárd hulladékok és maradványa-
nyagok, amelyeket kivontak a jogszabályi ellenőrzés alól, hagyományos hulladékként kerülnek ártalmat-
lanításra, anyagukban történő hasznosításra vagy újrafelhasználásra. Erre minden esetben az Alapvető
Biztonsági Előírásokban meghatározott feltételeknek megfelelően kerül sor (96/29/Euratom irányelv).

4. A nem tervezett, az általános adatokban figyelembe vett típusú és nagyságú baleset miatt bekövetkező
radioaktív kibocsátások esetén annak a mennyiségnek, amely valószínűleg eljut más tagállamok lakossá-
gához, nincs jelentős egészségkárosító hatása.

Mindent összevetve, a Bizottság azon a véleményen van, hogy az Egyesült Királyságban a Sizewell A atom-
erőmű lebontásából keletkező bármilyen fajtájú, a rendes üzemeltetés során vagy az általános adatokban
figyelembe vett típusú és nagyságú baleset következtében kijutott radioaktív hulladékra vonatkozó ártalmat-
lanítási terv végrehajtása nem jár jelentős radioaktív szennyező hatással egy másik tagállam számára egész-
ségügyi szempontból, valamint nem okozza egy másik tagállam vizeinek, talajának vagy légterének szeny-
nyeződését.
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