
I

(Rezolucje, zalecenia i opinie)

OPINIE

KOMISJA EUROPEJSKA

OPINIA KOMISJI

z dnia 22 maja 2015 r.

dotycząca zmodyfikowanego planu usuwania odpadów radioaktywnych pochodzących z budynku 
montażowego instalacji CIRES we Francji

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2015/C 172/01)

Poniższa ocena została przeprowadzona zgodnie z postanowieniami traktatu Euratom, bez uszczerbku dla ewentualnych 
dodatkowych ocen, które mogą zostać dokonane na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz zobo
wiązań wynikających z tego traktatu, a także z prawodawstwa wtórnego (1).

W dniu 16 grudnia 2014 r. do Komisji Europejskiej wpłynęły dane ogólne dotyczące zmodyfikowanego planu usuwania 
odpadów promieniotwórczych pochodzących z budynku montażowego instalacji CIRES, przedłożone przez rząd Francji 
zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom.

Na podstawie przedłożonych danych i po skonsultowaniu się z grupą ekspertów Komisja wydaje następującą opinię:

1. Odległość między zakładem a najbliższą granicą z innym państwem członkowskim – w tym przypadku Belgią – 
wynosi 138 km.

2. Zmieniony plan polega na zwiększeniu zdolności operacyjnych instalacji, co wymaga podwyższenia dozwolonych 
limitów emisji uwolnień promieniotwórczych przenoszonych drogą powietrzną.

3. W normalnych warunkach działalności zmodyfikowany plan nie powinien spowodować istotnego narażenia zdrowia 
ludności w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do dawki granicznej określonej w dyrektywie ustanawiają
cej podstawowe normy bezpieczeństwa (dyrektywa 2013/59/Euratom).

4. W przypadku nieplanowanego uwolnienia wycieków promieniotwórczych w wyniku wypadku o charakterze i skali 
przewidzianych w zmodyfikowanym planie, dawki, na które zostałaby narażona ludność w innym państwie człon
kowskim, nie byłyby istotne z punktu widzenia zdrowia ludzkiego, w odniesieniu do poziomów referencyjnych 
określonych w dyrektywie ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa (dyrektywa 2013/59/Euratom).

W związku z powyższym Komisja wyraża opinię, że wdrożenie zmodyfikowanego planu usuwania wszystkich rodzajów 
odpadów radioaktywnych pochodzących z budynku montażowego instalacji CIRES we Francji, zarówno w normalnych 
warunkach działalności, jak i w razie wypadku o charakterze i skali określonych w ogólnych danych, nie spowoduje

(1) Przykładowo zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy poddać bardziej szczegółowej ocenie aspekty środowis
kowe. W szczególności 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 pla
nów 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.
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znaczącego z punktu widzenia zdrowia skażenia promieniotwórczego wody, gleby ani powietrza w innym państwie 
członkowskim, w odniesieniu do przepisów określonych w dyrektywie ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeń
stwa (dyrektywa 2013/59/Euratom).

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2015 r.

W imieniu Komisji

Miguel ARIAS CAÑETE

Członek Komisji
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