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OPINIA KOMISJI 

z dnia 20 czerwca 2012 r. 

dotycząca zmodyfikowanego planu usuwania odpadów radioaktywnych powstałych w związku 
z likwidacją elektrowni Bradwell znajdującej się w hrabstwie Essex w Zjednoczonym 

Królestwie, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom 

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) 

(2012/C 183/01) 

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

W dniu 12 marca 2012 r. Komisja Europejska otrzymała od 
rządu Zjednoczonego Królestwa – zgodnie z art. 37 Traktatu 
Euratom – ogólne dane dotyczące zmienionego planu usuwania 
odpadów promieniotwórczych w związku z likwidacją elek
trowni Bradwell znajdującej się w hrabstwie Essex w Zjedno
czonym Królestwie. 

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

1) Odległość między elektrownią a najbliższą granicą z innym 
państwem członkowskim – w tym przypadku Francją – 
wynosi około 110 km. 

2) Planowana modyfikacja doprowadzi do zwiększenia zatwier
dzonego limitu emisji do atmosfery izotopu węgla 14 
i trytu. 

3) W warunkach normalnej likwidacji planowane zmiany nie 
spowodują narażenia ludności w innym państwie członkow
skim w stopniu znaczącym ze zdrowotnego punktu widze
nia. 

4) W przypadku nieplanowanego uwolnienia zanieczyszczeń 
promieniotwórczych, będącego następstwem wypadku 
o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych, 
planowane zmiany nie doprowadzą do narażenia ludności 
w innym państwie członkowskim na dawki, które byłyby 
znaczące ze zdrowotnego punktu widzenia. 

Podsumowując, Komisja jest zdania, że wdrożenie zmodyfiko
wanego planu usuwania z elektrowni Bradwell w hrabstwie 
Essex w Zjednoczonym Królestwie odpadów promieniotwór
czych w jakiejkolwiek postaci nie powinno, zarówno przy 
normalnych działaniach, jak i w następstwie wypadku o charak
terze i skali przewidzianych w ogólnych danych, spowodować 
w innym państwie członkowskim promieniotwórczego skażenia 
wód, gleby lub powietrza, które byłoby znaczące ze zdrowot
nego punktu widzenia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji
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