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(Rezolucje, zalecenia i opinie) 

OPINIE 

KOMISJA EUROPEJSKA 

OPINIA KOMISJI 

z dnia 19 listopada 2012 r. 

w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstałych 
w elektrowni jądrowej Bugey-2 (reaktory 2, 3, 4 i 5) znajdującej się na terenie Francji, 

przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu EWEA 

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) 

(2012/C 377/01) 

Poniższa ocena została wykonana na mocy postanowień Traktatu EWEA, bez uszczerbku dla ewentualnych 
dodatkowych ocen, które mogą zostać dokonane na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
i zobowiązań wynikających z tego traktatu oraz z prawodawstwa wtórnego ( 1 ). 

W dniu 20 lipca 2012 r., zgodnie z art. 37 Traktatu EWEA, Komisja Europejska otrzymała od rządu 
francuskiego dane ogólne dotyczące zmienionego planu unieszkodliwienia odpadów promieniotwórczych 
powstałych w elektrowni jądrowej Bugey-2 (reaktory 2, 3, 4 i 5). 

Na podstawie tych danych oraz po konsultacji z grupą ekspertów Komisja wydała następującą opinię: 

1. Odległość pomiędzy elektrownią Bugey-2 (reaktory 2, 3, 4 i 5) a najbliższą granicą z innym państwem 
członkowskim wynosi 117 km w przypadku Włoch oraz 226 km w przypadku Niemiec. 

2. Planowana zmiana dotyczy wniosku o ogólne obniżenie dozwolonych limitów usuwania płynnych 
i gazowych odpadów promieniotwórczych, a jednocześnie o określenie dodatkowych limitów emisji 
węgla 14. 

3. W warunkach normalnej eksploatacji planowana zmiana nie spowoduje narażenia ludności w innym 
państwie członkowskim na promieniowanie w stopniu istotnym pod względem zdrowotnym. 

4. W przypadku nieplanowanych wycieków promieniotwórczych będących następstwem wypadku o charak
terze i skali przewidzianych w danych ogólnych, nie jest prawdopodobne, aby planowana zmiana 
doprowadziła do narażenia ludności w innym państwie członkowskim na dawki, które byłyby istotne 
pod względem zdrowotnym. 

W związku z powyższym Komisja wyraża opinię, że wdrożenie zmienionego planu unieszkodliwiania 
odpadów promieniotwórczych w każdej postaci, powstałych w elektrowni jądrowej Bugey-2 (reaktory 2, 
3, 4 i 5), położonej we Francji, nie może – ani podczas normalnej eksploatacji, ani w następstwie wypadku
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( 1 ) Na przykład na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy poddać bardziej szczegółowej ocenie 
aspekty środowiskowe. Orientacyjnie, Komisja pragnie zwrócić uwagę na przepisy dyrektywy 2011/92/UE w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, dyrektywy 
2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, jak również dyrektywy 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywy 2000/60/WE 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.



o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych – spowodować skażenia promieniotwórczego 
stanowiącego istotne zagrożenie dla zdrowia, wody, gleby lub powietrza w innym państwie członkowskim. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji
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