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Pripravujú
príručku
hlbinného
úložiska
Termín odovzdania ﬁnálnej verzie je stanovený
do konca roku 2015.
Analýze a návrhu spôsobu prenosu strategických informácií týkajúcich sa
vývoja hlbinných úložísk sa venovali členovia pracovnej skupiny pre oblasť
šírenia výsledkov výskumu a vývoja v oblasti hlbinného ukladania platformy
IGD-TP na marcovom zasadnutí v Bruseli.
Výsledkom činnosti pracovnej skupiny bude príručka s údajmi od koho, kde,
resp. akým spôsobom možno získať základné informácie týkajúce sa celej
problematiky jednotlivých etáp vývoja hlbinného úložiska. Okrem technických
informácií bude príručka orientovaná aj na plnenie požiadaviek Smernice
2011/70/Euratom, najmä v časti strategických aspektov a ﬁnancovania vývoja
hlbinného úložiska a v oblasti práce s verejnosťou.

V pracovnej skupine aj Slovensko
Do riešenia problematiky sú zapojení členovia výkonnej skupiny IGD-TP spoločnosti ANDRA, POSIVA, SKB, NAGRA, ONDRAF a RAWRA pod vedením
úradu zodpovedného za vyraďovanie jadrových zariadení (NDA Anglicko).
Súbor úloh je nastavený na podporu vytvárania sietí a na štruktúru výskumu,
vývoja a ich šírenia v krajinách, ktoré neplánujú hlbinné úložisko uviesť do prevádzky do roku 2025 s cieľom splnenia požiadaviek Smernice 2011/70/Euratom. Okrem členov pracovnej skupiny - zástupcov zo Slovenska, z uvedených
spoločností a Európskej komisie sa na stretnutí zúčastnili aj odborníci z Maďarska, Talianska, Nemecka, Holandska, Španielska, Litvy, Slovinska, Chorvátska
a Rumunska.

Potreby menej rozvinutých programov
Účastníci zasadnutia zisťovali špeciﬁcké potreby menej rozvinutých programov
a analyzovali, ako sú alebo by mohli byť zohľadnené v rámci spoločných aktivít.
Identiﬁkovali tiež špeciﬁckú dokumentáciu dostupnú pre konkrétne témy, vychádzajúc z toho, čo už používajú vyspelejšie krajiny. Ich úlohou bolo pripraviť
aj návrhy na realizáciu týchto aktivít a určiť oblasti možného technologického
prenosu prostredníctvom osobitných dohôd medzi viac a menej pokročilými
programami.
V rámci diskusie zástupcovia JAVYS prezentovali spôsob zabezpečenia jednotlivých aktivít v rámci nakladania s rádioaktívnymi odpadmi (RAO), vyhoretým jadrovým palivom (VJP) a špeciálne nakladania s vysoko aktívnymi RAO.
JAVYS bol na stretnutí prezentovaný ako organizácia zodpovedná za riadenie
procesov v oblasti nakladania s RAO a VJP v Slovenskej republike.
Ing. Jozef Baláž, vedúci odboru prevádzky úložísk
Ing. Milan Gabalec, technik jadrového paliva

Konzultácie
a verejné
prerokovanie
v Maďarsku
Vo februári tohto roku boli v Budapešti
prezentované správy o hodnotení v rámci projektu BIDSF C7-A3 Výstavba nové
nového veľkokapacitného fragmentačného
a dekontaminačného zariadenia JE V1
a k jadrovému zariadeniu Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FS KRAO).
Medzinárodná konzultácia nadväzovala
na predchádzajúce verejné prerokovania a medzinárodné konzultácie Správy
o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti Integrálny sklad
rádioaktívnych odpadov (IS RAO), ktoré
sa konali v roku 2012 v Jaslovských Bohuniciach a v Bratislave, aj za účasti zástupcov Rakúska.
Otázky diskutujúcich sa zameriavali najmä na výpočty radiačného zaťaženia
obyvateľstva, kontrolu výpustí či opatrenia, ktoré zabránia úniku vôd z dekontaminácie do povrchových vôd. Konzultácie prispeli k zníženiu nesúhlasných
postojov.
Na verejnom prerokovaní správy k projektu BIDSF C7-A3 a správy k jadrovému zariadeniu FS KRAO sa nezúčastnili
žiadni občania. Predstavitelia Ministerstva rozvoja vidieka preto požiadali
o prezentáciu k správe o hodnotení
k jadrovému zariadeniu FS KRAO. Zástupca spracovateľa popísal zariadenia
na spracovanie kvapalných RAO vyprodukovaných prevádzkou jadrovej elektrárne Mochovce do pevnej formy uložiteľnej v Republikovom úložisku RAO
v Mochovciach. Informoval tiež o potrebných vstupoch pre činnosť a výstupoch,
ktoré sú zdrojom vplyvov z navrhovanej
činnosti. Upozornil na to, že prevádzka
nebude vyžadovať zmenu súčasných
limitov stanovených Úradom verejného
zdravotníctva SR.
Konzultácie sú dôležitou súčasťou medzinárodného procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie. Poskytujú
priestor na vyjadrenie stanovísk odborníkov aj verejnosti k posudzovaným činnostiam.
Ing. Agáta Staneková,
hovorkyňa JAVYS
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