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az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban a belgiumi SCK-CEN területén található BR3
nyomott vizes reaktor bontásából származó radioaktív hulladék ártalmatlanítási tervéről

(Csak a francia és a holland nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 114/02)

Az Európai Bizottság 2005. július 22-én az Euratom Szerződés 37. cikkének megfelelően megkapta az álta-
lános adatokat a belga kormánytól a BR3 nyomott vizes reaktor bontásából származó radioaktív hulladék
ártalmatlanítási tervére vonatkozóan.

Ezen adatok, valamint a Bizottság által 2005. november 15-én és 2007. május 7-én kért és a belga ható-
ságok által 2007. március 19-én és 2007. november 9-én szolgáltatott további információk alapján, továbbá
a szakértői csoporttal folytatott konzultációt követően a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1. A létesítmény és a valamely másik tagállam – ez esetben Hollandia – területén fekvő legközelebbi pont
közötti távolság hozzávetőlegesen 10 km.

2. A szabályos lebontási eljárás során a környezetbe jutó folyékony és gáznemű anyagok nem okoznak
olyan sugárexpozíciót, amely veszélyeztetheti más tagállamok lakosságának egészségét.

3. A lebontásból származó szilárd radioaktív hulladékot kezelés, kondicionálás és átmeneti tárolás végett a
Belgoprocess plc. telephelyére, a BR3 reaktor szomszédságába szállítják.

4. A kibocsátási szinteknek megfelelő nem radioaktív szilárd hulladék és anyagok mentesülnek a hatósági
ellenőrzés alól, és közönséges hulladékként ártalmatlanításra, újrafeldolgozásra vagy újrahasználatra
kerülnek. Erre az alapvető biztonsági előírásokban (96/29/Euratom tanácsi irányelv) megállapított kritéri-
umoknak megfelelően kerül sor.

5. Az általános adatokban eredetileg feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén bekövetkező nem terve-
zett radioaktívhulladék-szennyezés várhatóan nem eredményez más tagállamokban olyan sugárdózist,
amely hatással lenne a lakosság egészségére.

Következésképpen a Bizottság azon a véleményen van, hogy a belgiumi SCK-CEN területén lévő BR3 reaktor
bontásakor akár a szabályos eljárás során, akár az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset
bekövetkezése esetén keletkező bármilyen halmazállapotú radioaktív hulladék ártalmatlanítási tervének
végrehajtása nem fenyegeti más tagállam vizeit, talaját vagy légterét a radioaktív szennyezés veszélyével.
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