
OPINIE 

KOMISJA EUROPEJSKA 

OPINIA KOMISJI 

z dnia 18 października 2010 r. 

dotycząca zmodyfikowanego planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych 
w zakładzie wzbogacania Georges Besse II, znajdującym się przy elektrowni jądrowej Tricastin 

we Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom 

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) 

(2010/C 282/02) 

W dniu 27 kwietnia 2010 r. Komisja Europejska otrzymała od rządu francuskiego – zgodnie z art. 37 
Traktatu Euratom – ogólne dane dotyczące zmodyfikowanego planu usuwania odpadów promieniotwór
czych powstałych w zakładzie wzbogacania Georges Besse II. 

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji, o które Komisja wystąpiła w dniu 8 czerwca 
2010 r. i które zostały przedłożone przez władze Francji w dniu 29 lipca 2010 r., a także po konsultacji 
z grupą ekspertów, Komisja wydała następującą opinię: 

1. Odległość pomiędzy zakładem a najbliższą granicą z innym państwem członkowskim, w tym przypadku 
Włochami, wynosi ok. 175 km. Kolejnym najbliższym państwem członkowskim jest Hiszpania, odda
lona o ok. 250 km. 

2. Planowane modyfikacje dotyczą zwiększenia limitów emisji zanieczyszczeń promieniotwórczych przeno
szonych drogą powietrzną oraz zwiększenia limitów transferu płynnych zanieczyszczeń promieniotwór
czych do zakładów unieszkodliwiania odpadów na miejscu. 

3. W warunkach normalnej eksploatacji planowane zmiany nie wpłyną negatywnie na stan zdrowia 
ludności w innym państwie członkowskim. 

4. W przypadku nieplanowanego uwolnienia zanieczyszczeń radioaktywnych, będącego następstwem 
wypadku o charakterze i skali przewidzianych w ogólnych danych, dawki przyjęte w innych państwach 
członkowskich nie wpłyną negatywnie na stan zdrowia ludności. 

Podsumowując, Komisja jest zdania, że wdrożenie zmodyfikowanego planu unieszkodliwiania odpadów 
promieniotwórczych w jakiejkolwiek formie z zakładu wzbogacania Georges Besse II przy elektrowni 
jądrowej Tricastin we Francji nie może, zarówno podczas normalnej eksploatacji jak i w następstwie 
wypadku o charakterze i skali określonych w ogólnych danych, spowodować radioaktywnego skażenia 
wody, gleby lub powietrza innego państwa członkowskiego. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 października 2010 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji
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