
A BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

(2004. július 26.)

az Euratom Szerződés 37. cikkének megfelelően a Németországi Szövetségi Köztársaság Hessen
tartományában Frankfurt am Mainban található FRF2 kutatóreaktor megmaradt részeinek szét-

szereléséből keletkező radiaktív hulladék ártalmatlanítási tervéről

(2005/C 30/05)

(csak a német nyelvű szöveg hiteles)

Az Európai Bizottság 2004. január 30-án az Euratom Szerződés 37. cikkének megfelelően megkapta az
általános adatokat a német kormánytól az FRF2 kutatóreaktor megmaradt részeinek szétszereléséből
keletkező radiaktív hulladék ártalmatlanítási tervére vonatkozóan.

Az általános adatok, valamint a német kormány által 2004. április 22-én szolgáltatott további információk
alapján, továbbá a szakértőcsoporttal folytatott konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt
alakította ki:

a) A létesítmény és egy másik tagállam (Franciaország) területén lévő legközelebbi pont közötti távolság
megközelítőleg 120 km.

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

c) A szétszerelési műveletekből származó szilárd radioaktív hulladékot egy engedélyezett ideiglenes tároló-
helyre szállítják a hesseni regionális gyűjtőponton keresztül. A nem radioaktív szilárd hulladékok, a
maradványanyagok és azok az anyagok, amelyeket kivontaka jogszabályi ellenőrzés alól, hagyományos
hulladékként kerülnek ártalmatlanításra, 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 egyéb
tagállamok lakosságához, nincs jelentős egészségkárosító hatása.

Összefoglalva, a Bizottság azon a véleményen van, hogy a Németországi Szövetségi Köztársaság Hessen
tartományában Frankfurt am Mainban található FRF2 kutatóreaktor szétszereléséből keletkező bármilyen
fajtájú, a szokásos műveletek során vagy az általános adatokban figyelembe vett típusú és nagyságú baleset
következtében kijutott radioaktív hulladékra vonatkozó ártalmatlanítási terv végrehajtása nem jár jelentős
radioaktív szennyező hatással egy másik tagállam számára egészségügyi szempontból, valamint nem
okozza egy másik tagállam vizeinek, talajának vagy légterének szennyeződését.
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