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VÉLEMÉNYEK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

(2010. május 4.) 

az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a franciaországi Brennilis atomerőmű bontásával 
összefüggő radioaktívhulladék-ártalmatlanítási tervről 

(Csak a francia nyelvű szöveg hiteles) 

(2010/C 116/01) 

2009. október 30-án az Európai Bizottság az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban megkapta a 
francia kormánytól a Brennilis atomerőmű bontásával összefüggő radioaktívhulladék-ártalmatlanítási terv 
általános adatait. 

Ezen adatok, illetve a Bizottság által 2009. november 26-án kért és a francia hatóságok által 2010. január 6- 
án benyújtott további tájékoztatás alapján, valamint a szakértői csoporttal folytatott konzultációt követően a 
Bizottság a következő véleményt alakította ki: 

1. Az erőmű és valamely szomszédos ország – ez esetben a Csatorna-szigetek (brit koronafüggőségek) – 
legközelebbi pontja közötti távolság 150 km. A legközelebbi tagállam az Egyesült Királyság, távolsága az 
erőműtől 207 km. 

2. A szokásos bontási műveletek során a környezetbe jutó gáz halmazállapotú szennyező anyagok várha
tóan nem lesznek hatással más tagállamok lakosságának egészségére. 

Folyékony szennyező anyagok kibocsátása nem megengedett. 

3. A szilárd radioaktív hulladékot ideiglenesen a telephelyen tárolják, majd később elszállítják az engedé
lyezett franciaországi hulladékkezelő vagy -ártalmatlanító létesítményekbe. 

A Bizottság azt javasolja, hogy a dekontamináció után a szilárd hulladék vizsgálata során a fennmaradó 
aktivitáskoncentráció ellenőrzésekor gondoskodjanak arról, hogy az megfeleljen az alapvető biztonsági 
előírásokban (96/29/Euratom irányelv) megállapított mentességi követelményeknek. 

4. Az általános adatokban eredetileg feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén bekövetkező nem terve
zett radioaktívhulladék-szennyezés várhatóan nem fog más tagállamokban vagy szomszédos országban 
olyan sugárdózist eredményezni, amely hatással lenne a lakosság egészségére.
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A Bizottság következésképpen azon a véleményen van, hogy a Brennilis atomerőmű bontásával összefüggő 
radioaktívhulladék-ártalmatlanítási terv megvalósítása várhatóan sem a szokásos műveletek során, sem az 
általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén egyetlen típusú radioaktív hulladék 
vonatkozásában sem okoz radioaktív szennyeződést más tagállamok vagy szomszédos országok vizeiben, 
talajában vagy légterében. 

Kelt Brüsszelben, 2010. május 4-én. 

a Bizottság részéről 
Günther OETTINGER 

a Bizottság tagja
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