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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1175/2012 , внесена от Таня Джаксън (Tania Jackson), с британско 
гражданство, относно планираното изграждане на два ядрени реактора в 
Хинкли пойнт, Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се противопоставя на планираното изграждане на два 
ядрени реактора в Хинкли пойнт (Съмърсет, Обединеното кралство). Вносителката 
пояснява, че самата тя живее в близост до ядрена електроцентрала и е изложена на 
радиация и замърсяване на околната среда и следователно на повишен риск от ракови 
заболявания и други здравословни проблеми. Тя счита, че лицата, отговорни за 
вземането на решения в тази област на оценка на риска от радиация са пристрастни в 
ущърб на здравето, и по-специално на здравето на жените. Поради това вносителката 
на петицията поставя под въпрос оценката на настоящата обосновка на предложените 
основни стандарти за безопасност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Радиобиологичните проучвания потвърждават съществуването на зависимост между 
възрастта и пола и радиационния риск, отчитайки, че при едно и също равнище на 
радиация, рискът при бебетата и децата е по-висок, отколкото при възрастните. По 
същия начин при мъжете и жените са регистрирани разлики в чувствителността на 
различни органи към йонизиращо лъчение. Тези различия са били обсъдени от 
експертната група, посочена в член 31 от Договора за Евратом (член 31, експертната 
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група) в хода на научни семинари (например през 2006 г. по отношение на новите 
открития в областта на радиационния риск и основните норми за безопасност, и през 
2011 г. относно индивидуалната радиочувствителност) и са били отчетени при 
установяването на основните норми на безопасност за защита срещу рискове, 
произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.

За практическото прилагане на радиационна защита, Международната комисия за 
радиационна защита (МКРЗ) препоръчва допълнителното излагане на радиация на един 
индивид от всички човешки дейности да бъде не повече от 1 mSv на година. 
Настоящите европейски основни норми за безопасност за защита срещу опасностите, 
произтичащи от йонизиращото лъчение също предвиждат ограничение на излагането 
на обществеността до 1 mSv на година. Това ограничение осигурява подходяща защита 
срещу рисковете, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение за индивиди от 
женски и мъжки пол, както и за бебета и деца. Европейските основни норми на 
безопасност понастоящем се обсъждат в Съвета и Европейския парламент въз основа 
на предложение на Комисията, което потвърждава валидността както на ограниченията 
на дозата на излагането на обществеността, така и на подхода към различията, свързани 
с възрастта и пола.

Във връзка с изграждането на два нови ядрени реактора в Хинкли пойнт, след 
съобщението в съответствие с член 41 на Договора Евратом, всички аспекти на 
инвестицията, имащи отношение към Договора Евратом бяха обсъдени с инвеститора. 
В становището си по проекта, прието през юли 2012 г. Комисията изрази мнението, 
като се позова на предварителната си оценка и разискванията с инвеститора, че 
инвестицията изпълнява целите на Договора за Евратом. Комисията подчертава, че е 
национална отговорност, преди всичко на инвеститора и на националния регулатор, да 
се гарантира, че избраният проект, ще осигури достатъчно равнище на безопасност и 
сигурност и надлежно отчита резултатите от стрес тестовете, проведени в рамките на 
целия ЕС след аварията във Фукушима.

Заключение

Комисията е добре запозната с резултатите от последните научни проучвания на 
зависимостта на рисковете при излагане на радиация от възрастта и пола. Комисията 
счита, че настоящата система на радиационна защита отчита тези зависимости и 
предвижда подходяща защита срещу рисковете, произтичащи от излагане на 
йонизиращо лъчение за индивиди от женски и мъжки пол, както и за бебета и деца. В 
становището си от юли 2012 г. в съответствие с член 41 от Договора за Евратом, 
Комисията изразява мнението, че планираната инвестиция в изграждането на два 
ядрени реактора в Хинкли пойнт изпълнява целите на Договора за Евратом.


