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10.1 Aspecte procedurale
Rezumatul conţinutului prevederilor Convenţiei Espoo privind instalaţiile nucleare
Convenţia Espoo stabileşte obligaţiile ţărilor care au ratificat această convenţie sau
au aderat la convenţie, pentru a evalua impactul asupra mediului al activităţilor planificate,
în cazul în care astfel de activităţi pot avea un impact asupra mediului din altă ţară.
Producţia de energie nucleară este considerată a fi un astfel de tip de activităţi, care avea
efecte semnificative transfrontaliere dăunătoare ca urmare a efectului radiaţiei.
De fapt, Convenţia stabileşte obligaţiile de a lua o decizie finală cu privire la începerea
unor activităţi planificate potenţial periculoase, în sens transfrontalier, numai după
promulgarea şi discutarea publică a tuturor consecinţelor unor astfel de activităţi la nivel
internaţional. Cu alte cuvinte, Convenţia Espoo este un instrument de control public, în care
sunt implicaţi cetăţeni din alte ţări. În acest sens este important să se sublinieze constatarea
gradului de acceptare al activităţilor planificate în interiorul ţării de origine a acestor activităţi
în conformitate cu nivelul internaţional adoptat de siguranţă a mediului în mod necondiţionat,
care înseamnă absenţa impactului asupra celorlalte ţări (absenţa impactului transfrontalier),
care se consideră inacceptabilă.
Convenţia Espoo descrie procedura, care include:
 Pregătirea pentru evaluarea impactului asupra mediului;

 Notificarea părţilor;
 Consultarea părţilor.
Considerând că producţia de energie nucleară face obiectul unei atenţii sporite a
mişcărilor publice ecologice şi, într-un număr de ţări, a publicului larg, în special după
accidentele de la ChNPP şi CNE Fukushima, chestiunea extinderii exploatării centralelor
nucleare în Ucraina atrage atenţia meticuloasă a anumitor cercuri în interiorul şi în afara
ţării. Cu toate acestea, acoperirea activităţilor, care nu oferă nicio prevedere pentru fiecare
construcţie nouă, sau schimbare de tehnologie, prin procedurile din Convenţie,
Energoatom au luat decizia de a asigura transparenţa evaluării în totalitate a impactului în
aspecte transfrontaliere.
Temeiul juridic pentru evaluarea impactului asupra mediului (EIM) al Exploatării
Centralelor Nucleare Electrice
În prezent, aplicarea prevederilor Convenţiei în context transfrontalier pentru
activităţile legate de extinderea exploatării centralelor electrice exploatate CNE din

Ucraina după perioada proiectată face obiectul discuţiilor dintre Energoatom şi o serie de
organizaţii publice.
Proiectul care a actualizat strategia energetică a Ucrainei până în 2030 prevede
extinderea exploatării tuturor centralelor nuclearo-electrice (CNE) în funcţiune după
perioada proiectată. Energoatom a primit deja o aprobare legală a extinderii exploatării
unităţilor CNE Rovno 1 şi 2 şi CNE din Ucraina de Sud unitatea/centrala 1.
Activităţile Energoatom în acest domeniu sunt reglementate de actele legislative şi
juridice individuale. Astfel, în conformitate cu legea Ucrainei nr. 2861-IV din 08.09.2005
"Ordinea de luare a deciziilor despre locaţie, design, construcţia centralelor nucleare şi
facilităţile destinate pentru manipularea deşeurilor radioactive are importanţă naţională", o
decizie despre extinderea exploatării unităţilor energetice este luată de Autoritatea de
reglementare de stat în domeniul nuclear şi al siguranţei privind radiaţiile pe baza
expertizei de stat a rezultatelor prin revizuirea licenţei de funcţionare a instalaţiei nucleare.
O decizie corespunzătoare se ia pe baza rezultatelor reevaluării periodice de
siguranţă reflectate în Raportul periodic de reevaluare al siguranţei (PSRAR) şi pe
finalizarea cu rezultat pozitiv a expertizei de stat în domeniul nuclear şi al siguranţei
privind radiaţiile. Structura şi conţinutul PSRAR sunt precizate în cerinţele generale
pentru extinderea exploatării CNE după perioada proiectată pe baza rezultatelor reevaluării
periodice a securităţii, NP 306.2.099-2004 (aprobat cu Ordinul SNRIU nr. 181 din data de
26.11.2004). Justificarea siguranţa mediului este inclusă în secţiunea individuală
PSRAR (factor de siguranţă "impact ecologic").
Cu toate acestea, pe baza rezultatelor de extindere a exploatării CNE Rovno
unităţile 1 şi 2, la plângerea Uniunii «Ecoclub» (oraşul Rovno) în 2011 la Comisia de
respectare a Convenţiei Espoo, în timpul sesiunii cu numărul 27 a decis să lanseze o
iniţiativă a Comitetului şi de clarificare, în cazul în care extinderea exploatării unităţilor
CNE după perioada proiectată face obiectul definiţiei Convenţiei Espoo, şi în cazul în care
acest lucru este necesar să aplice procedurile adecvate cu părţile implicate.
În perioada 2012 - 2014 Energoatom, din partea sa, a insistat asupra poziţiei sale în
vederea neproliferării prevederilor Convenţiei Espoo la activităţile legate de extinderea
exploatării unităţilor CNE în funcţiune după perioada proiectată, subliniind faptul că au pus şi
pun în aplicare activităţi în această direcţie exclusiv în conformitate cu cerinţele legislaţiei
naţionale. Abordarea menţionată pentru procedura de extindere a exploatării centralelor
electrice după perioada proiectată respectă experienţa internaţională şi ia în considerare
recomandările organizaţiilor internaţionale (IAEA, WANO, etc.) şi abordările altor operatori,
adică EDF (operatorul CNE din Franţa şi Regatul Unit), care este confirmat cu rezultatele a
numeroase misiuni internaţionale în cursul implementării proiectelor în Ucraina împreună cu
IAEA şi EC, precum şi respectarea cerinţelor politicii de reglementare naţională cu cerinţele
standardelor internaţionale.
De asemenea, s-a menţionat că, şi fără modificări esenţiale ale bazei de proiectare
ale unei centrale electrice pe parcursul extinderii exploatării centralei electrice şi luarea
unei decizii corespunzătoare de către SNRIU, activitatea menţionată de Energoatom nu
poate fi tratată ca «activitate planificată» în sensul Convenţiei Espoo. Aceasta decizie a
SNRIU nu poate fi considerată finală, astfel cum este nevoie să fie în cazul «activităţilor
planificate». Pe de altă parte, o decizie finală privind înţelegerea Convenţiei Espoo poate fi

considerată o decizie despre imposibilitatea extinderii exploatării centralei electrice (cu
încetarea viitoare a ciclului de viaţă de «Exploatare» a instalaţiei nucleare) şi despre
necesitatea de a obţine o licenţă pentru implementarea activităţilor la o altă etapă,
«Dezafectare».
De asemenea, activităţile legate de extinderea exploatării centralelor electrice după
perioada de proiectare sunt puse în aplicare în cadrul unui ciclu de viaţă separat
«Funcţionarea instalaţiei nucleare», pentru care se emite o licenţă corespunzătoare de către
organismul autorizat (SNRIU). Valabilitatea licenţei se limitează la eliberarea unei noi
licenţe pentru implementarea activităţilor la următoarea etapă separate a ciclului de viaţă
«Dezafectarea instalaţiei nucleare». În cazul CNE Rovno, s-a emis o licenţă cu noua
identificare prin revizuirea licenţei anterioare.
Poziţia menţionată a Energoatom a fost susţinută de Ministerul Ecologiei şi
resurselor naturale din Ucraina, fiind un organism autorizat special în Ucraina pentru
controlul respectării Convenţiei Espoo. Comisia a fost informată de Minister prin adresele
nr. 8679/13/10-13 din data de 30.05.2013, nr. 14925/13/10-13 din data de 15.10.2013 şi
nr. 5/1-13/2147-14 din data de 13.02.2014.
La a 6-a reuniune a părţilor Convenţiei Espoo în iunie 2014 decizia ECE/MP.
EIA/20/Add.1−ECE/MP. EIA/SEA/4/Add.1 a fost adoptată şi atestă următoarele:
 sec. 68 din Decizia VI/2: «susţine concluziile Comisie de implementare că
prelungirea duratei de viaţă a CNE, fiind un subiect de analiză, după expirarea
licenţei originale ar trebui considerată ca o activitate propusă în conformitate cu
punctul v) din Articolul 1 al Convenţiei şi, prin urmare, este acoperit de
dispoziţiile Convenţiei»;

 sec. 71 din Decizia VI/2: «propune Comisia de implementare în procesul altor
activităţi legate de analiza acestui caz care trebuie analizat, atunci când
evaluează conformitatea cu Convenţia de la Ucraina, circumstanţele speciale ale
acestui caz şi faptul că Ucraina a acţionat cu bună-credinţă în ceea ce priveşte
proiectarea, pe baza informaţiilor transmise de Ucraina, care vor fi analizate de
către Comisia de implementare».

10.2 Aspecte tehnice
Impact potenţial transfrontalier radiologic al SUNPP
Analiza preliminară, pe baza rezultatelor monitorizării mediului integrate pe termen
lung, reflectate în numeroase rapoarte tehnice şi mai multe studii ştiinţifice, arată că
impactul tuturor factorilor fără radiaţii aproape nu se extinde dincolo de SPZ şi sub nicio
formă (chiar şi cu potenţiale posibile accidente) nu se extinde în afara zonei de
supraveghere. Parametrii acestor efecte nu depăşesc nivelurile acceptabile la nivel naţional
şi internaţional, de fapt, astfel de cazuri nu au fost înregistrate pentru perioada de
observaţie. Astfel, efectele ne-radiative sunt excluse din analiza în cadrul contextului
transfrontalier

Radiaţia de fond şi concentraţiile de radionuclizi 90Sr, 137Cs, 134C, 60Co, 54Mn în
aer şi precipitaţiile atmosferice, conform datelor de observare, sunt la nivelul valorilor,
care au fost măsurate înainte de punerea în funcţiune a SUNPP. Astfel, impactul SUNPP
asupra mediului atmosferic în timpul perioadei de exploatare nu a fost semnificativă, chiar
şi pentru zona de supraveghere. Deoarece la distanţă de sursa de contaminare cu
radionuclizi densitatea teritoriului scade rapid, în condiţii de funcţionare normală şi chiar
şi pentru ţările vecine – Republica Moldova (distanţa SUNPP de frontiera ~ 130 km) şi
România (~ 250 km), astfel nu se estimează un impact semnificativ transfrontalier asociat
SUNPP.
Impact transfrontalier în cadrul exploatării normale
Mai jos se regăsesc rezultatele calculului activităţii radionuclizilor asupra stratului
de suprafaţă a aerului în funcţie de distanţa şi densitatea căderilor de precipitaţii pe teren.
Pentru simularea răspândirii substanţelor radioactive în atmosferă şi formarea unor doze
din emisiile de radionuclizi de la CNE Ucraina de Sud în condiţii normale de exploatare, a
fost folosit software-ul complex PC, care a fost dezvoltat de către Consiliul Naţional de
protecţie radiologică (Anglia).

Fig. 6.1. − Activităţi volumetrice estimate IRG, tritiu, carbon şi izotopi de iod în
stratul de aerului de suprafaţă vs distanţă
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Fig. 6.4. − Precipitaţiile LLA estimate pe suprafaţa solului vs. distanţă
După cum se poate observa din cifre, valorile maxime ale activităţii volumetrice în aerul
atmosferic asupra graniţei zonei de protecţie sanitară (SPZ) (2.500m) sunt estimate să fie-0,03 Bq/m 3 şi
tritiu - 0.024 Bq/m3. La graniţa cu ţara cea mai apropiată – Moldova, distanţă de 130km, valorile
activităţii volumetrice de radionuclizi, emise de SUNPP în aerul atmosferic, nu vor depăşi 0,00057 Bq/m
3
.
Valoarea maximă a precipitaţiilor pe teren la graniţa SPZ (2500m) se estimează să fie pentru tritiu
- 781 kBq/(m2* an) şi carbon -7.2kBq/(m2*an). La graniţa cu Republica Moldova valorile emisiilor de
radionuclizi, făcute de SUNPP pe teren, nu vor depăşi 15 kBq/(m2*an).
În figura 6.5. există rezultate ale calculelor dozelor maxime angajate pentru populaţia dependentă
pe o distanţă. Rezultatele sunt date pentru trei grupe de vârstă: copii sub 1 an, copii sub 10 ani şi adulţi.

Fig. 6.5. - Dozele angajate de populaţie vs. distanţă
După cum putem vedea din imagine, doza limită 40 μsv/an în conformitate cu
NRBU-97 pentru emisiile CNE, nu sunt depăşite (independent pe locul de amplasare al
grupului critic de populaţie). Doza maximă la graniţa zonei de protecţie sanitară nu va
depăşi 8,6 nZv/an. La graniţa cu ţara cea mai apropiată – Republica Moldova, distanţa este
de 140 km, doza de radiaţii emise de substanţe radioactive, care au fost eliberate de
SUNPP, nu va depăşi 0.17 nZv/an
Impact transfrontalier în caz de accident
Mai jos sunt rezultate calculului emisiilor radioactive în mediu în cazul diferitelor
tipuri de accidente. Complexul software PC COSYMA a fost utilizat pentru calcule, a fost
dezvoltat de către Consiliul naţional de protecţie radiologică (Comitetul Naţional privind
radioprotecţia, Anglia) pentru situaţii de urgenţă. Toate calculele au fost efectuate pentru
condiţiile conservatoare de răspândire a contaminării şi formării dozelor de expunere
(doze maxime).

Tabelul 6.1. − Emisia substanţelor radioactive la nivelul maxim în urma unui accident
Categoria de eliberare în mediu,
Bq
Radioizotop
Kr-88
2,00E+13
Sr-90
3,10E+11
Ru-103
4,50E+12
Ru-106
6,60E+11
I-131
4,98E+12
I-132
2,70E+12
I-133
4,00E+12
I-135
2,30E+12
Cs-134
7,80E+11
Cs-137
5,00E+11
La-140
8,40E+12
Ce-141
1,40E+13
Ce-144
8,60E+12
Activitate totală
7,17E+13
Tabelul 6.2. − Emisia de substanţe radioactive în mod accidental, «Spargerea colectorului
generatorului de abur – perforare de urgenţă»
Categoria de eliberare în mediu,
Bq
Radioizotop
Kr-87
6,50E+13
Kr-88
2,00E+14
I-131
2,53E+13
I-132
9,20E+13
I-133
8,44E+13
I-134
1,00E+14
I-135
7,90E+13
Cs-134
2,10E+11
Cs-137
5,30E+11
La-140
2,60E+12
Xe-133
2,00E+15
Xe-135
1,70E+15
Activitate totală
4,35E+15
Tabelul 6.3. − Emisia de substanţe radioactive în mod accidental, «Spargerea colectorului
generatorului de abur – perforare pre-accident»
Categoria de eliberare în mediu,
Radioizotop
Bq
Kr-88
2,00E+13
I-131
4,50E+12
I-132
1,60E+13
I-133
1,54E+13

Radioizotop

Categoria de eliberare în mediu, Bq

I-134

1,70E+13

I-135

1,30E+13

Cs-134

2,10E+11

Cs-137

5,30E+11

La-140

2,60E+12

Xe-135

1,70E+14

Activitate totală
2,59E+14
Tabelul 6.4. − Emisia de substanţe radioactive în mod accidental «Căderea de blocare hidrostatică în
bazinul de răcire»
Radioizotop

Categoria de eliberare în mediu, Bq

Sr-90

4,70E+11

Ru-103

3,60E+12

Ru-106

4,10E+11

I-131

1,65E+13

I-133

1,50E+12

Cs-134

9,30E+11

Cs-137

5,80E+11

La-140

1,90E+12

Ce-141

6,60E+12

Ce-144

1,40E+12

Xe-133

5,00E+14

Activitate totală
5,34E+14
Tabelul 6.5. − Emisia de substanţe radioactive în mod accidental «Căderea ansamblului cu combustibil uzat
în reactorul de bază şi la duzele din partea de sus ale ansamblurilor combustibil în bazinul de răcire»
Radioizotop

Categoria de eliberare în mediu, Bq

Kr-87

1,10E+13

Kr-88

1,70E+13

Sr-90

3,90E+10

Ru-103

4,50E+11

Ru-106

6,90E+10

I-131

3,80E+11

I-133

2,60E+11

Cs-134

8,30E+10

Cs-137

6,50E+10

La-140

8,40E+11

Ce-144

9,70E+11

Xe-133

7,40E+13

Activitate totală

1,05E+14

Tabelul 6.6. - Emisia de substanţe radioactive în mod accidental, «Căderea containerului cu combustibil uzat
de la o înălţime de peste 9 metri»
Radioizotop

Categoria de eliberare în mediu, Bq

Sr-90

4,40E+11

Ru-106

1,00E+11

Cs-134

3,50E+11

Cs-137

7,30E+11

Ce-144

8,30E+11

Activitate totală

2,45E+12

Tabelul 6.7. − Emisia de substanţe radioactive în mod accidental «Căderea ansamblului combustibil în
miezul reactorului»
Radioizotop

Categoria de eliberare în mediu, Bq

Sr-90

1,20E+12

Ru-103

2,30E+12

Ru-106

4,30E+11

I-131

4,63E+12

Cs-134

1,60E+12

Cs-137

8,20E+11

Ce-144

4,10E+10

Xe-133

1,10E+14

Activitate totală

1,21E+14

Tabelul 6.8. − Emisia de substanţe radioactive în mod accidental «Ruperea tubului de impuls în afara
izolării»
Categoria de eliberare în mediu,
Bq
Radioizotop
Kr-88

7,10E+11

I-131

6,70E+12

I-132

1,70E+13

I-133

1,30E+13

I-134

9,60E+12

I-135

1,10E+13

Cs-137

7,40E+09

Xe-133

6,40E+13

Xe-135

9,80E+12

Activitate totală
1,32E+14
Tabelul 6.9. − Emisia de substanţe radioactive în mod accidental «Ruperea liniei de răcire planificate»
Radioizotop

Categoria de eliberare în mediu, Bq

I-131

6,42E+07

Categoria de eliberare în
mediu, Bq
Radioizotop
Cs-134
2,50E+07
Cs-137
3,70E+07
Xe-133
6,80E+12
Activitate totală
6,80E+12
Tabelul 6.10. - Emisia substanţelor radioactive în mod accidental «Ruptura conductei
de admisie a suflării tehnologice pentru curăţarea în sistem a suflării tehnologice a insulei
(miezului) reactorului»
Categoria de eliberare în
mediu, Bq
Radioizotop
Ar-41
4,00E+11
Kr-85m
7,20E+11
Kr-88
2,20E+11
Xe-133
2,90E+13
Xe-135
4,00E+12
Xe-138
7,90E+10
Activitate totală
3,44E+13
Analiza rezultatelor date afişează că potenţialul emisiilor accidentale nu depăşeşte
nivelurile care respectă valorile maxim admise ale criteriilor de radiaţii pentru dozele
echivalente şi absorbite la marinea şi în afara zonei de protecţie sanitară, specificate în
documentele SP АS-88 şi NRBU-97. Astfel, ratele dozei maxime ale tuturor tipurilor de
modele şi accidentele peste baza de proiectare vor reduce nivelul de justificare
necondiţionată. Răspândirea transfrontalieră a emisiilor de radiaţii în cazul unor accidente,
având în vedere distanţa SUNPP de frontierele cu alte ţări, va fi uşor diferită faţă de
indicatorio pentru exploatarea normală a centralelor electrice.
Rezultatele analizelor privind accidentele peste baza de proiectare confirmă zona de
supraveghere (30 km), specificată de modelul centralei, care definesc zona de justificare
necondiţionată pentru contramăsuri urgente.
Contaminarea probabilă a mediului ca urmare a transferului atmosferic
transfrontalier al emisiilor centralelor electrice SUNPP.
Răspândirea emisiilor depinde de domeniul de aplicare şi intensitatea transferului
atmosferic – viteza şi direcţia vântului. Mai jos sunt consecinţele probabile ale efectelor
SUNPP asupra teritoriului adiacent, pe baza mediei rozei vântului în oraşul Iujnoukrainsk în
2014 pentru radionuclizi de tritiu, ale căror emisii sunt cele mai importante, şi doza limită de
expunere.

Fig. 6.6. – Activitatea probabilă de radionuclizi de tritiu in stratul de suprafaţă al
aerului ca urmare a transferului atmosferic de emisii de la SUNPP
Zona de contaminare, Bq/m3:
1 - ≥ 0,01; 2 - ≤ 0,01, ≥ 0,005; 3 - ≤ 0,005, ≥ 0,001; 4 - ≤ 0,001, ≥ 0,0005; 5 - ≤ 0,0005, ≥
0,0001
Indicatorii globali ai activităţii tritiului în aerul atmosferic se ridică la 0,12 Bq/m3.
După cum putem vedea din figura 6.6., conţinutul de tritiu din aer în ţările vecine
din cauza emisiilor din SUNPP în 2014 au provocat creşterea probabilă a activităţii care
nu depăşeşte 0,4 % din valoarea globală medie.

Fig. 6.7. – Activitatea probabilă de radionuclizi de tritiu in precipitaţiile pe suprafaţa
solului ca urmare a transferului atmosferic de emisii la SUNPP
Zona de contaminare, kBq (m2/an)
1 - ≥ 100; 2 - ≤ 100, ≥ 50; 3 - ≤ 50, ≥ 10; 4 - ≤ 10, ≥ 5.

Fig. 6.8. – Doza de expunere probabilă suplimentară ca urmare a transferului atmosferic
al emisiilor la
SUNPP
Zonele de contaminare, mSv/an:
1 - ≥ 0,001; 2 - ≤ 0,001, ≥ 0,0005; 3 - ≤ 0,0005, ≥ 0,0001.
Valoarea medie globală pentru doza limită este 2.4 mSv/an.
După cum putem vedea din figură, impactul emisiilor din centralele electrice SUNPP în
ţările vecine este aproape inobservabil (este 2 E-5% din valoarea medie globală).
Având în vedere natura activităţii propuse, se poate afirma că impactul analizat al
emisiilor radioactive de la SUNPP va rămâne la nivelul actual.
Analiza permite o concluzie cu privire la absenţa practică a impactului
transfrontalier dăunător asociate cu extinderea duratei de viaţă a centralelor electrice
SUNPP în condiţii de exploatare normală sau în cazul accidentelor proiectate sau dincolo
de baza de proiectare.

