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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nepritaria dviejų branduolinių reaktorių statybos Hinkley Point 
(Somersetas, JK) projektui. Ji aiškina, kad pati gyvena netoli branduolinės elektrinės ir dėl 
radioaktyviųjų teršalų bei aplinkos taršos jai gresia didesnė rizika susirgti vėžiu ir susidurti su 
kitomis sveikatos problemomis. Ji mano, kad šioje radiacijos rizikos vertinimo srityje 
sprendimus priimančios institucijos yra neobjektyvios, o tai kenkia sveikatai, ypač moterų.
Todėl peticijos pateikėja abejoja siūlomų Pagrindinių saugos standartų pagrindimo vertinimo 
objektyvumu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Radiobiologiniais tyrimais patvirtinta, kad radiacijos rizika susijusi su amžiaus ir lyties 
aspektais, t. y. patiriant tą patį radiacijos lygį kūdikių ir vaikų radiacijos rizika yra didesnė nei 
suaugusiųjų. Be to, moterų ir vyrų organai skirtingai reaguoja į jonizuojančiąją spinduliuotę.
Šiuos skirtumus per mokslinius seminarus (pvz., 2006 m. seminaras „Naujos žinios apie 
radiacijos riziką ir pagrindiniai saugos standartai“ ir 2011 m. seminaras „Skirtinga reakcija į 
spinduliuotę“) aptarė Euratomo sutarties 31 straipsnyje nurodyta ekspertų grupė (31 straipsnis 
„Ekspertų grupė“), į juos taip pat atsižvelgta nustatant pagrindinius saugos standartus dėl 
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apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus.

Siekdama praktiškai įgyvendinti radiacinę saugą, Tarptautinė radiacinės saugos 
komisija (TRSK) rekomenduoja nustatyti ne didesnę kaip 1 mSv per metus papildomos 
radiacijos, gaunamos iš visų rūšių žmogaus veiklos, ribą. Pagal dabartinius pagrindinius 
saugos standartus dėl apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus 
nustatyta dozės gyventojams riba taip pat yra lygi 1 mSv per metus. Šiuo apribojimu 
užtikrinama tinkama tiek moterų ir vyrų, tiek kūdikių ir vaikų apsauga nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės keliamo pavojaus. Europos pagrindiniai saugos standartai šiuo metu aptariami 
Taryboje ir Europos Parlamente atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą, kuriuo patvirtinamas 
nustatytų apšvitos dozių gyventojams ribų ir požiūrio į amžiaus ir lyčių skirtumus 
pagrįstumas.

Kalbant apie planą Hinkley Point statyti du branduolinius reaktorius pažymėtina, kad, 
atsižvelgiant į pranešimą pagal Euratomo sutarties 41 straipsnį, visi su Euratomo sutarties 
tikslais susiję investicijų aspektai buvo aptarti su investuotoju. 2012 m. liepos mėn. priimtoje 
nuomonėje dėl šio projekto Komisija išreiškė poziciją, kad, remiantis jos anksčiau atliktu 
vertinimu ir diskusijomis su investuotoju, investicijos atitinka Euratomo sutarties tikslus.
Komisija pabrėžė, kad nacionalinė atsakomybė pirmiausia tenka investuotojui, kuris turi 
užtikrinti, kad pasirinktas dizainas atitiktų atitinkamą saugos ir saugumo lygį, o už kontrolę 
atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos; ji tinkamai atsižvelgia į ES masto testavimo 
nepalankiausiomis sąlygomis, atlikto po Fukušimos avarijos, rezultatus.

Išvada

Komisija gerai žino dabartinius mokslinius duomenis, kad radiacijos rizika yra susijusi su 
amžiaus ir lyties aspektais. Komisija mano, kad pagal dabartinę radiacinės saugos sistemą 
atsižvelgiama į šiuos aspektus ir užtikrinama atitinkama tiek moterų ir vyrų, tiek kūdikių ir 
vaikų apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus. 2012 m. liepos mėn. 
pagal Euratomo sutarties 41 straipsnį priimtoje nuomonėje Komisija išreiškė poziciją, kad 
planuojamos investicijos į dviejų branduolinių reaktorių statybą Hinkley Point atitinka 
Euratomo sutarties tikslus.“


