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az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a finnországi Olkiluoto EPR reaktorban (3. sz. 
egység) keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó tervről 

(Csak a finn és a svéd nyelvű szöveg hiteles) 

(2010/C 211/01) 

2010. február 12-én az Európai Bizottság az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban megkapta a finn 
kormánytól az Olkiluoto EPR reaktorban (3. sz. egység) keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítási 
tervének általános adatait. 

Ezen adatok és azon kiegészítő információk alapján, amelyeket a finn kormány képviselői a szakértői 
csoport 2010. április 14–15-i ülésén átadtak, a Bizottság a következő véleményt alakította ki: 

1. Az atomerőmű és az ahhoz egy másik tagállam területén legközelebb eső pont közötti távolság Svéd
ország tekintetében 200 km, Észtország tekintetében pedig 250 km. 

2. Normál üzemi feltételek mellett a környezetbe jutó folyékony és gáz halmazállapotú szennyező anyagok 
várhatóan nem okoznak olyan sugárexpozíciót, amely veszélyeztetheti más tagállamok lakosságának 
egészségét. 

3. Addig, amíg Finnországban rendelkezésre nem áll mélységi tároló, a kiégett fűtőelemeket ideiglenesen a 
telephelyen tárolják. 

A szilárd halmazállapotú radioaktív hulladékot a helyszínen, a finn kormány által jóváhagyott gyűjtő- és 
tárolólétesítményekben tárolják. 

A nem radioaktív szilárd hulladék és az egyéb visszamaradó anyagok, amelyek felett megszűnik a 
hatósági ellenőrzés, az alapvető biztonsági előírásokban (96/29/Euratom irányelv) meghatározott krité
riumoknak megfelelően közönséges hulladékként ártalmatlanításra, újrahasználatra vagy újrafeldolgozásra 
kerülnek. 

4. Az általános adatokban tekintetbe vett jellegű és nagyságrendű baleset esetén bekövetkező, nem tervezett 
radioaktív szennyezés várhatóan nem fog más tagállamokban olyan sugárdózist eredményezni, amely 
hatással lenne a lakosság egészségére.
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A Bizottságnak következésképpen az a véleménye, hogy a finnországi Olkiluoto atomerőmű területén 
található EPR reaktorban (3. egység) keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítására vonatkozó terv megva
lósítása várhatóan sem normál üzem mellett, sem az általános adatokban tekintetbe vett jellegű és nagy
ságrendű baleset esetén nem vonja maga után más tagállamok vizeinek, talajának vagy légterének radioaktív 
szennyeződését. 

Kelt Brüsszelben, 2010. július 28-án. 

a Bizottság részéről 
Günther OETTINGER 

a Bizottság tagja
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