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AVIZE

COMISIA EUROPEANĂ
AVIZUL COMISIEI
din 30 mai 2012
privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive provenite de la instalațiile de stocare
intermediară a deșeurilor cu nivel mediu de activitate și a combustibilului uzat, situate pe
amplasamentul centralei nucleare Hinkley Point C din Somerset, Regatul Unit, în conformitate cu
articolul 37 din Tratatul Euratom
(Numai textul în limba engleză este autentic)

(2012/C 154/01)
Evaluarea de mai jos se efectuează în conformitate cu
dispozițiile Tratatului Euratom, fără a aduce atingere oricăror
evaluări suplimentare efectuate în conformitate cu Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene sau obligațiilor care
decurg din acesta și din legislația secundară.
La 27 ianuarie 2012, Comisia Europeană a primit de la
Guvernul Regatului Unit, în conformitate cu articolul 37 din
Tratatul Euratom, date generale privind planul de eliminare a
deșeurilor radioactive provenite de la instalațiile de stocare inter
mediară a deșeurilor cu nivel mediu de activitate și a combus
tibilului uzat, situate pe amplasamentul centralei nucleare
Hinkley Point C din Somerset, Regatul Unit.
Pe baza acestor date și în urma consultării Grupului de experți,
Comisia a formulat următorul aviz:
1. distanțele de la fața locului până la cele mai apropiate state
membre, Franța și Irlanda, sunt de 185 km și, respectiv,
250 km;
2. în condiții normale de funcționare, evacuarea efluenților
radioactivi lichizi și gazoși nu este susceptibilă să conducă
la o expunere a populației dintr-un alt stat membru care să
fie semnificativă din punctul de vedere al sănătății;
3. deșeurile solide secundare slab radioactive sunt depozitate
temporar la fața locului, înainte de a fi transferate în instalații
de eliminare autorizate de autoritățile de reglementare din
Regatul Unit. Deșeurile solide neradioactive sau materialele

reziduale vor fi eliberate în vederea eliminării ca deșeuri
convenționale sau a reutilizării, ori a reciclării, în confor
mitate cu criterii care respectă Directiva 96/29/Euratom;
4. în cazul unor scurgeri neprevăzute de efluenți radioactivi,
care pot rezulta în urma unui accident de tipul și
amploarea avute în vedere în datele generale, dozele pe
care le-ar putea primi populația din alt stat membru nu ar
fi semnificative din punctul de vedere al sănătății.
În concluzie, Comisia consideră că, atât în condiții de
funcționare normală, cât și în cazul unui accident de tipul și
amploarea avute în vedere în datele generale, implementarea
planului de eliminare a deșeurilor radioactive sub orice formă,
provenite de la instalațiile de stocare intermediară a deșeurilor
cu nivel mediu de activitate și a combustibilului uzat, situate pe
amplasamentul centralei nucleare Hinkley Point C din Somerset,
Regatul Unit, nu este susceptibilă să producă o contaminare
radioactivă a apei, solului sau spațiului aerian al unui alt stat
membru, care să fie semnificativă din punctul de vedere al
sănătății.
Adoptat la Bruxelles, 30 mai 2012.
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