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az Euratom Szerződés 37. cikkének megfelelően az egyesült királysági Cumbria-megyében található
Calder Hall-i atomerőmű lebontásából keletkező radioaktív hulladék ártalmatlanítási tervéről

(2005/C 26/03)

(csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

Az Európai Bizottság 2004. január 27-én az Euratom Szerződés 37. cikkének megfelelően általános
adatokat kapott az Egyesült Királyság kormányától a Calder Hall-i atomerőmű lebontásából keletkező radio-
aktív hulladék ártalmatlanítási tervére vonatkozóan.

A Bizottság megállapítja, hogy bár a benyújtott adatok közül néhány minőségi elemzésen alapul, a
szakértőcsoport következtetéseket volt képes levonni a rendelkezésre álló információk alapján. A Bizottság
azt ajánlja, hogy amint a részletes elemzés lezárul, az Egyesült Királyság hatóságai frissítsék az általános
adatokat, lehetővé téve ezáltal a Bizottság számára, hogy szükség esetén konzultálhasson a szakértő-
csoporttal.

Az általános adatok, valamint a Bizottság által 2004. április 13-án kért és az Egyesült Királyság hatóságai
által 2004. június 1-jén szolgáltatott további információk alapján, valamint a szakértőcsoporttal folytatott
konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

a) A létesítmény és egy másik tagállambeli legközelebbi pont, jelen esetben Írország, közötti távolság
megközelítőleg 180 km.

b) A szokásos lebontási műveletek során a folyékony és gáz halmazállapotú kiömlő anyagok kibocsátása
nem teszi ki jelentős egészségkárosító hatásnak más tagállamok lakosságát.

c) A hulladékkezelésből származó szilárd radioaktív hulladékot nem helyszíni létesítményben tárolják. A
nem radioaktív szilárd hulladékok, valamint azok az anyagok, amelyek a kibocsátási szinteknek megfe-
lelnek, a jogszabályi ellenőrzés alól kivonásra kerülnek, és hagyományos hulladékként kerülnek ártal-
matlanításra, anyagában történő hasznosításra vagy újrafelhasználásra. Erre az Alapvető Biztonsági
Előírásokban meghatározott feltételeknek megfelelően kerül sor (96/29/Euratom irányelv).

d) A radioaktív hulladékok nem tervezett, az általános adatokban figyelembe vett típusú és nagyságú
baleset miatt bekövetkező kibocsátása esetén annak a mennyiségnek, amely valószínűleg eljut más tagál-
lamok lakosságához, nincs jelentős egészségkárosító hatása. Megállapításra került, hogy míg az Egyesült
Királyság számos állammal kétoldalú megállapodásokat kötött a veszélyhelyzeti tervezést illetően, a jelen
beadványban a legközelebbi tagállami szomszédjának tekintett Írországgal még nem kötött ilyen megál-
lapodást. Ezt a Bizottság is megállapította egy korábbi beadványban, melyet az Egyesült Királyság ható-
ságai a 37. cikk alapján készítettek a Thorpban található létesítménnyel kapcsolatosan. Továbbá az is
megállapításra került, hogy egy ilyen megállapodás létrehozásán fáradoznak, így ajánlatos az ezirányú
erőfeszítések folytatása, valamint a megállapodás mielőbbi sikeres megkötése.

Összefoglalva, a Bizottság azon a véleményen van, hogy az Egyesült Királyságban a Calder Hall-i atom-
erőmű lebontásából keletkező bármilyen fajtájú, a szokásos műveletek 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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