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(Rezolucje, zalecenia i opinie) 

OPINIE 

KOMISJA EUROPEJSKA 

OPINIA KOMISJI 

z dnia 25 września 2012 r. 

dotycząca planu usuwania odpadów radioaktywnych powstałych w związku z likwidacją 
elektrowni jądrowej Caorso, znajdującej się w Piacenzy (Włochy), przedłożonego zgodnie 

z art. 37 Traktatu Euratom 

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) 

(2012/C 290/01) 

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 4 kwietnia 2012 r. Komisja Europejska otrzymała od 
rządu włoskiego – zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom – ogólne 
dane dotyczące planu usuwania odpadów promieniotwórczych 
powstałych w elektrowni jądrowej Caorso. 

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji, 
o które Komisja wystąpiła w dniu 8 maja 2012 r. i które 
zostały przekazane przez władze włoskie w dniu 18 czerwca 
2012 r., a także po konsultacji z grupą ekspertów, Komisja 
sporządziła następującą opinię: 

1. odległość pomiędzy elektrownią Coarso a najbliższą granicą 
z innym państwem członkowskim wynosi 200 km w przy
padku Francji oraz 300 km w przypadku Słowenii; 

2. w warunkach normalnych działań likwidacyjnych uwolnienia 
płynnych i gazowych substancji promieniotwórczych nie 
powinny spowodować istotnego narażenia zdrowia ludności 
w innym państwie członkowskim; 

3. stałe odpady promieniotwórcze będą przechowywane na 
miejscu do czasu udostępnienia krajowego składowiska 
odpadów; 

4. niepromieniotwórcze odpady stałe oraz pozostałości, które 
nie przekraczają dopuszczalnych poziomów emisji, zostaną 
zwolnione z mechanizmów kontrolnych i będą usuwane 
jako zwykłe odpady lub zostaną przeznaczone do ponow
nego wykorzystania bądź recyklingu. Działania takie będą 
przeprowadzane zgodnie z kryteriami określonymi w podsta
wowych normach bezpieczeństwa (dyrektywa 96/29/Eura
tom); 

5. 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. 

W związku z powyższym Komisja wyraża opinię, że wdrożenie 
planu usuwania wszystkich typów odpadów promieniotwór
czych powstałych w związku z likwidacją elektrowni Caorso, 
znajdującej się w Piacenzy (Włochy), zarówno w normalnym 
toku działań, jak i w wypadku awarii o typie i skali określonych 
w ogólnych danych, nie może skutkować znaczącym z punktu 
widzenia zdrowia skażeniem promieniotwórczym wody, gleby 
lub powietrza w innym państwie członkowskim. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji
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