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(2008. augusztus 1.)

az Euratom-Szerződés 37. cikkével összhangban az Egyesült Királyságban található Urenco
Capenhurst Ltd urándúsító üzem radioaktív hulladékának ártalmatlanítására vonatkozó tervről

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2008/C 196/01)

Az Európai Bizottság 2007. december 18-án az Euratom-Szerződés 37. cikkének megfelelően megkapta az
Egyesült Királyság kormányától az Urenco Capenhurst Ltd urándúsító üzem radioaktívhulladék-ártalmatlaní-
tási tervének általános adatait.

Ezen adatok, illetve a Bizottság által 2008. január 15-én kért és a brit hatóságok által 2008. április 7-én és
8-án benyújtott további információk alapján, valamint a szakértői csoporttal folytatott konzultációt követően
a Bizottság a következő véleményt alakította ki:

1. Az urándúsító üzem, illetve az Egyesült Királyság és valamely másik tagállam – ebben az esetben Írország
– közötti országhatár legközelebbi pontja közötti távolság hozzávetőleg 195 km.

2. A rendes üzemeltetés során a környezetbe jutó folyékony és gáznemű anyagok nem okoznak olyan sugár-
expozíciót, amely veszélyeztetheti más tagállamok lakosságának egészségét.

3. A keletkező (éghető és nem éghető) szilárd halmazállapotú radioaktív hulladékot elégetés vagy ártal-
matlanítás céljából az Egyesült Királyságban található, engedéllyel rendelkező létesítményekbe fogják szál-
lítani. A kibocsátási szinteknek megfelelő szilárd halmazállapotú nem radioaktív hulladék és az egyéb
visszamaradó anyagok kikerülnek a hatósági ellenőrzés alól, és közönséges hulladékként kerülnek ártal-
matlanításra, újrafelhasználásra vagy újrafeldolgozásra. Minderre az alapvető biztonsági előírásokban
(96/29/Euratom tanácsi irányelv) előírt kritériumoknak megfelelően fog sor kerülni.

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

Következésképpen a Bizottság azon a véleményen van, hogy az Egyesült Királyságban található Urenco
Capenhurst Ltd urándúsító üzem esetében kidolgozott radioaktívhulladék-ártalmatlanítási terv megvalósítása
sem a szokásos működés során, sem az általános adatokban feltételezett típusú és nagyságú baleset esetén
várhatóan egyetlen típusú radioaktív hulladék vonatkozásában sem okozza más tagállamok vizeinek, tala-
jának vagy légterének radioaktív szennyeződését.
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