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(Rezolucje, zalecenia i opinie) 

OPINIE 

KOMISJA EUROPEJSKA 

OPINIA KOMISJI 

z dnia 20 grudnia 2011 r. 

dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z pierwszym 
etapem likwidacji reaktora A3 na terenie elektrowni jądrowej Chinon położonej na terytorium 

Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom 

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) 

(2011/C 373/01) 

Poniższa ocena została dokonana na mocy postanowień Traktatu Euratom, bez uszczerbku dla jakichkol
wiek dodatkowych ocen, które zostaną dokonane na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
i zobowiązań wynikających z tego traktatu oraz z prawodawstwa wtórnego. 

W dniu 7 czerwca 2011 r. do Komisji Europejskiej wpłynęły dane ogólne dotyczące planu usuwania 
odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z pierwszym etapem likwidacji reaktora A3 na 
terenie elektrowni jądrowej Chinon, przedłożone przez rząd Francji zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom. 

Na podstawie tych danych i po skonsultowaniu się z grupą ekspertów Komisja wydała następującą opinię: 

1) Odległość pomiędzy elektrownią jądrową a najbliższą granicą z innym państwem członkowskim, w tym 
przypadku ze Zjednoczonym Królestwem, wynosi 384 km. Belgia jest kolejnym najbliższym państwem 
członkowskim, oddalonym o 426 km. Granice Hiszpanii i Luksemburga oddalone są, odpowiednio, 
o 460 km i o 494 km. 

2) Podczas normalnej likwidacji emisje płynnych i gazowych zanieczyszczeń promieniotwórczych nie 
powodują narażenia zdrowia ludności innego państwa członkowskiego. 

3) Odpady promieniotwórcze w stanie stałym są czasowo składowane na terenie zakładu przed wysyłką do 
odpowiednio autoryzowanego zakładu oczyszczania lub unieszkodliwiania położonego we Francji. Nie 
planuje się wywozu odpadów promieniotwórczych poza granice Francji. 

Komisja zaleca, aby kontrole aktywności resztkowej prowadzone w celu potwierdzenia konwencjonal
nego charakteru odpadów stałych po dekontaminacji zapewniały zgodność z kryteriami określonymi 
w dyrektywie ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa (dyrektywa 96/29/Euratom). 

4) W przypadku nieplanowanego uwolnienia zanieczyszczeń promieniotwórczych, będącego następstwem 
wypadku o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych, dawki, na które może być narażona 
ludność w innym państwie członkowskim lub w sąsiednim państwie, nie będą stanowić zagrożenia dla 
jej zdrowia.
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Podsumowując, Komisja jest zdania, że wdrożenie planu usuwania odpadów promieniotwórczych 
w jakiejkolwiek postaci, powstałych w związku z pierwszym etapem likwidacji reaktora A3 na terenie 
elektrowni jądrowej Chinon położonej na terytorium Francji, nie może, zarówno przy normalnym prze
biegu likwidacji, jak i w następstwie wypadku o charakterze i skali określonych w danych ogólnych, 
spowodować skażenia promieniotwórczego wody, gleby lub powietrza innego państwa członkowskiego. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji
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