
A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2007. augusztus 1.)

a Litvániában található ignalinai atomerőműben a folyékony radioaktív hulladékok kezelésére kialakí-
tott rendszer átalakításához kapcsolódó radioaktívhulladék-ártalmatlanítási tervről

(Csak a litván nyelvű szöveg hiteles)

(2007/C 180/02)

2006. február 3-án az Európai Bizottság az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban megkapta a litván
kormánytól az ignalinai atomerőműben a folyékony radioaktív hulladékok kezelésére kialakított rendszer
átalakításához kapcsolódó radioaktívhulladék-ártalmatlanítási terv általános adatait.

Ezen adatok és azon további információk alapján, amelyeket a Bizottság a litván kormánytól 2006.
március 23-án, 2006. május 15-én, 2006. október 17-én és 2007. február 22-én kért és 2006. szep-
tember 7-én, illetve 2007. április 13-án megkapott, valamint a szakértőcsoporttal folytatott konzultációt
követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1. A létesítmény és a valamely másik tagállam – ez esetben Lettország – területén fekvő legközelebbi pont
közötti távolság mintegy 9 km.

2. A szokásos működés során a tervezett módosítás egészségi szempontból nem okoz jelentős hatást más
tagállamok lakosságára nézve.

3. A tervezett módosítások nem érintik a meglévő létesítmény működése során keletkező szilárd halmazálla-
potú radioaktív hulladékokat.

4. Az általános adatokban eredetileg feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén várhatóan bekövetkező
nem tervezett radioaktív szennyezés figyelembevételével a tervezett módosítás nem eredményez más
tagállamokban olyan sugárdózist, amely a lakosság egészsége szempontjából jelentős lenne.

A Bizottság következésképpen azon a véleményen van, hogy az ignalinai atomerőműben a folyékony radio-
aktív hulladékok kezelésére kialakított rendszer átalakításához kapcsolódó radioaktívhulladék-ártalmatlanítási
terv megvalósítása sem a szokásos működés során, sem az általános adatokban feltételezett típusú és nagy-
ságú baleset esetén, várhatóan egyetlen típusú radioaktív hulladék vonatkozásában sem okoz radioaktív
szennyeződését más tagállamok vizeiben, talajában vagy légterében.

A Bizottság azonban megjegyzi, hogy az ignalinai atomerőmű leszerelésével összefüggésben a létesítmény
2006. január 1-jén új kibocsátási engedélyt kapott. Tekintettel arra, hogy az ignalinai atomerőmű leszerelé-
sére vonatkozó általános adatokat külön be kell majd nyújtani, a Bizottság azt ajánlja, hogy az ignalinai
atomerőműből származó kibocsátások addig se haladják meg a korábbi kibocsátási engedélyben előírt határ-
értékeket.
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