
OPINIA KOMISJI 

z dnia 31 maja 2012 r. 

dotycząca planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych z zakładu ekstrakcji uranu 
kopalni Talvivaara zlokalizowanej w Finlandii, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom 

(2012/C 158/02) 

Poniższa ocena została wykonana na mocy postanowień trak
tatu Euratom, bez uszczerbku dla ewentualnych dodatkowych 
ocen, które mogą zostać dokonane na mocy Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej i zobowiązań wynikających z tego 
traktatu oraz z prawodawstwa wtórnego. 

W dniu 15 kwietnia 2011 r. Komisja Europejska otrzymała od 
rządu fińskiego, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom, dane 
ogólne dotyczące planu unieszkodliwiania odpadów promienio
twórczych z zakładu ekstrakcji uranu kopalni Talvivaara zloka
lizowanej w Finlandii. 

Na podstawie tych danych oraz informacji dodatkowych, 
o które Komisja wystąpiła w dniu 20 czerwca 2011 r. i które 
zostały przedłożone przez władze fińskie w dniach 12 
i 27 grudnia 2011 r., a także po konsultacji z grupą ekspertów, 
Komisja wydała następującą opinię: 

1) Odległość między obiektem a najbliższą granicą z innym 
państwem członkowskim, w tym przypadku Szwecją, 
wynosi 280 km. Najbliższym państwem sąsiadującym jest 
Rosja, zaś odległość od jej granicy wynosi 96 km. 

2) Zakład ekstrakcji uranu nie będzie objęty zezwoleniem na 
odprowadzanie płynnych uwolnień promieniotwórczych. 
W warunkach normalnej eksploatacji odprowadzanie płyn
nych uwolnień promieniotwórczych nie będzie miało 
miejsca. 

3) W warunkach normalnej eksploatacji odprowadzanie uwol
nień promieniotwórczych przenoszonych drogą powietrzną 
nie spowoduje istotnego narażenia zdrowia ludności innego 
państwa członkowskiego lub państwa sąsiadującego. 

4) W przypadku nieplanowanego uwolnienia wycieków 
promieniotwórczych w wyniku wypadku o charakterze 
i skali przewidzianych w danych ogólnych, dawki, na 
które zostałaby narażona ludność w innym państwie człon
kowskim lub państwie sąsiadującym, nie byłyby istotne 
z punktu widzenia zdrowia ludzkiego. 

Podsumowując, Komisja jest zdania, że zarówno w warunkach 
normalnej eksploatacji, jak i w razie wypadku o charakterze 
i skali przewidzianych w danych ogólnych, wdrożenie planu 
unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w dowolnej 
postaci z zakładu ekstrakcji uranu kopalni Talvivaara zlokalizo
wanej w Finlandii, nie powinno spowodować skażenia promie
niotwórczego wody, gleby lub powietrza w innym państwie 
członkowskim lub państwie sąsiadującym, istotnego z punktu 
widzenia zdrowia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji
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