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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta topponi l-bini ppjanat ta’ żewġ reatturi tal-enerġija nukleari f’Hinkley Point 
(Somerset, ir-Renju Unit). Hi tispjega li tgħix viċin ta’ impjant tal-enerġija nukleari u 
minħabba l-espożizzjoni għal emissjonijiet radjuattivi u tniġġis ambjentali, għandha riskju 
ikbar ta’ kanċer u problemi tas-saħħa oħra. Hi temmen li min jieħu d-deċiżjonijiet f’dan il-
qasam ta’ valutazzjoni tar-riskji ta’ radjazzjoni huwa ppreġudikat, għad-detriment tas-saħħa u, 
b’mod partikolari, is-saħħa tan-nisa. Il-petizzjonanta għalhekk għandha dubji dwar il-
valutazzjoni tal-Ġustifikazzjoni attwali għall-Istandards Bażiċi tas-Sikurezza proposti.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013.

Studji radjubijoloġiċi jikkonfermaw li hemm dipendenza tar-riskji tar-radjazzjoni fuq l-età u 
s-sess, u jirrikonoxxu li fl-istess livell ta’ radjazzjoni, it-trabi u t-tfal għandhom riskju ogħla 
mill-adulti. Bl-istess mod, individwi nisa u irġiel jesperjenzaw differenzi fis-sensittività ta’ 
organi differenti għar-radjazzjoni jonizzanti. Dawn id-differenzi ġew diskussi mill-Grupp tal-
Esperti msemmija fl-Artikolu 31 tat-Trattat tal-Euratom (Artikolu 31 Grupp tal-Esperti) waqt 
is-Seminars Xjentifiċi (pereżempju fl-2006 dwar Għarfien ġdid dwar ir-riskju tar-radjazzjoni 
u standards bażiċi tas-sikurezza u fl-2001 dwar Ir-radjusensittività Individwali) u ġew 
ikkunsidrati meta ġew stabbiliti l-istandards bażiċi tas-sikurezza għall-protezzjoni kontra l-
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perikli li jirriżultaw mill-espożizzjoni għar-radjazzjoni jonizzanti. 

Għall-implimentazzjoni prattika tal-protezzjoni mir-radjazzjoni, il-Kummissjoni 
Internazzjonali dwar il-Protezzjoni Radjoloġika (ICRP) tirakkommanda li l-espożizzjoni 
addizzjonali għar-radjazzjoni ta’ individwu mill-prattiki umani kollha għandha tkun limitata 
għal 1 mSv fis- sena. L-istandards bażiċi Ewropej tas-sikurezza għall-protezzjoni kontra l-
perikli li jirriżultaw mill-espożizzjoni għar-radjazzjoni jonizzanti jistipulaw ukoll limitu tad-
doża għall-espożizzjoni pubblika ta’ 1 mSv fis- sena. Din il-limitazzjoni tiżgura protezzjoni 
adegwata kontra r-riskji mir-radjazzjoni jonizzanti kemm għall-individwi nisa u rġiel kif ukoll 
għat-trabi u t-tfal. L-istandards bażiċi Ewropej tas-sikurezza bħalissa qegħdin f’diskussjoni 
fil-Kunsill u l-Parlament Ewropew fuq il-bażi ta’ proposta tal-Kummissjoni li tikkonferma l-
validità kemm tal-limiti tad-doża pubblika kif ukoll tal-approċċ għad-differenzi tal-età u s-
sess.

Fir-rigward tal-bini ppjanat ta’ żewġ reatturi tal-enerġija nukleari f’Hinkley Point stess, wara 
l-komunikazzjoni f’konformità mal-Artikolu 41 tat-Trattat tal-Euratom, l-aspetti kollha tal-
investiment li għandhom x’jaqsmu mal-objettivi tat-Trattat tal-Euratom kienu diskussi mal-
Investitur. Fl-Opinjoni tagħha dwar il-proġett, adottata f’Lulju 2002, il-Kummissjoni 
kkunsidrat li fuq il-bażi tal-valutazzjoni preċedenti tagħha u d-diskussjonijiet mal-Investitur, 
l-investiment issodisfa l-objettivi tat-Trattat tal-Euratom. Il-Kummissjoni enfasizzat li hija 
responsabbiltà nazzjonali, l-ewwel u qabel kollox tal-Investitur li jiżgura, u tar-Regolatur 
nazzjonali li jikkontrolla, li d-disinn magħżul jipprovdi livelli suffiċjenti ta’ sikurezza u 
sigurtà u li jiġu kkunsidrati kif suppost ir-riżultati tal-eżerċizzju tat-testijiet tal-istress madwar 
l-UE kollha mnedija wara l-aċċident f’Fukushima.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni hija konxja mill-għarfien xjentifiku attwali dwar id-dipendenza fuq l-età u s-
sess tar-riskji tar-radjazzjoni. Il-Kummissjoni temmen li s-sistema attwali tal-protezzjoni mir-
radjazzjoni tieħu inkusiderazzjoni dawn id-dipendenzi u tipprovdi protezzjoni adegwata 
kontra l-perikli li jirriżultaw mill-espożizzjoni għar-radjazzjoni jonizzanti kemm għall-
individwi  nisa u rġiel, kif ukoll għat-trabi u t-tfal. Fl-Opinjoni tagħha adottata f’Lulju 2012 
f’konformità mal-Artikolu 41 tat-Trattat tal-Euratom, il-Kummissjoni kienet tal-fehma li l-
investiment ippjanat għal żewġ reatturi tal-enerġija nukleari f’Hinkley Point issodisfa l-
objettivi tat-Trattat tal-Euratom.


