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(Rezolucje, zalecenia i opinie) 

OPINIE 

KOMISJA 

OPINIA KOMISJI 

z dnia 6 czerwca 2009 r. 

dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych, powstałych w związku z likwidacją 
elektrowni jądrowej José Cabrera znajdującej się na terenie Hiszpanii, przedłożonego zgodnie 

z art. 37 Traktatu Euratom 

(jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) 

(2009/C 154/01) 

W dniu 24 listopada 2008 r. Komisja Europejska otrzymała od rządu Hiszpanii – zgodnie z art. 37 Traktatu 
Euratom – ogólne dane dotyczące planu usuwania odpadów promieniotwórczych w związku z likwidacją 
elektrowni jądrowej José Cabrera. 

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji, o które Komisja wystąpiła w dniu 6 lutego 2009 r. 
i które zostały przedłożone przez władze Hiszpanii dnia 23 marca 2009 r., a także po konsultacji z grupą 
ekspertów, Komisja wydała następującą opinię: 

1) Odległość pomiędzy elektrownią jądrową a najbliższą granicą z innym państwem członkowskim, w tym 
przypadku z Portugalią, wynosi 315 km. Francja jest kolejnym najbliższym państwem członkowskim 
oddalonym o 320 km. 

2) Uwolnienia płynnych i gazowych zanieczyszczeń podczas normalnej likwidacji nie spowodują ekspozycji 
stanowiącej zagrożenie dla zdrowia ludności innego państwa członkowskiego. 

3) Napromieniowane elementy paliwowe oraz stałe odpady promieniotwórcze, których nie można usunąć 
na krajowe składowisko odpadów nisko- i średnioaktywnych El Cabril, będą tymczasowo przechowy
wane na miejscu w specjalnie w tym celu wybudowanym obiekcie suchego składowania do czasu 
oddania do eksploatacji planowanego długoterminowego składowiska. 

Stałe odpady niepromieniotwórcze oraz odpady resztkowe, które są zwolnione z mechanizmów kontro
lnych, będą usuwane jako zwykłe odpady lub zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania bądź 
recyklingu, zgodnie z kryteriami określonymi w podstawowych normach bezpieczeństwa (dyrektywa 
96/29/Euratom). 

4) W przypadku nieplanowanego uwolnienia zanieczyszczeń promieniotwórczych, będącego następstwem 
wypadku o charakterze i skali przewidzianych w ogólnych danych, dawki przyjęte w innym państwie 
członkowskim nie wpłyną negatywnie na stan zdrowia ludności. 

Podsumowując, Komisja jest zdania, że wdrożenie planu usuwania odpadów promieniotwórczych 
w jakiejkolwiek postaci, powstałych w związku z likwidacją elektrowni jądrowej José Cabrera znajdującej 
się we Hiszpanii, nie może, zarówno przy normalnym przebiegu likwidacji, jak i w następstwie wypadku 
o charakterze i skali określonych w ogólnych danych, spowodować skażenia promieniotwórczego wody, 
gleby lub powietrza innego państwa członkowskiego.
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