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Przedmiot: Petycja 1175/2012, którą złożyła Tania Jackson (Wielka Brytania), w sprawie 
planowanej budowy dwóch jądrowych reaktorów energetycznych w Hinkley 
Point (Wielka Brytania)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża sprzeciw wobec planowanej budowy dwóch jądrowych reaktorów 
energetycznych w Hinkley Point (Somerset, Wielka Brytania). Składająca petycję wyjaśnia, 
że sama mieszka w pobliżu elektrowni jądrowej, a w związku z narażeniem na emisje 
promieniotwórcze i zanieczyszczeniem środowiska występuje u niej podwyższone ryzyko 
zachorowania na nowotwór lub doświadczenia innych problemów zdrowotnych.  Uważa ona, 
że decydenci przyjmują w obszarze oceny ryzyka promieniowania tendencyjną postawę ze 
szkodą dla zdrowia, a szczególnie dla zdrowia kobiet. W związku z tym składająca petycję 
kwestionuje ocenę obecnego uzasadnienia do proponowanych podstawowych norm 
bezpieczeństwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Badania radiobiologiczne potwierdzają istnienie zależności między wiekiem i płcią a 
zagrożeniami związanymi z promieniowaniem, ujawniając, że przy tym samym poziomie 
promieniowania niemowlęta i dzieci są narażone bardziej niż dorośli. Również między 
kobietami i mężczyznami występują różnice w zakresie wrażliwości poszczególnych organów 
na promieniowanie jonizujące. Różnice te zostały omówione przez grupę ekspertów, o której 
mowa w art. 31 traktatu EWEA (art. 31 Grupa Ekspertów), podczas seminariów naukowych 
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(np. seminarium nt. nowych spostrzeżeń dotyczących zagrożeń związanych z 
promieniowaniem i podstawowych norm bezpieczeństwa z 2006 r. oraz seminarium nt. 
indywidualnej promieniowrażliwości z 2011 r.) i zostały wzięte pod uwagę podczas ustalania 
podstawowych norm bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z 
wystawienia na działanie promieniowania jonizującego. 

Jeśli chodzi o praktyczne stosowanie ochrony przed promieniowaniem, Międzynarodowa 
Komisja ds. Ochrony Radiologicznej (ICRP) zaleca, by dodatkowe narażenie na 
promieniowanie wynikające z wszelkiej działalności ludzkiej nie przekraczało 1 mSv rocznie. 
Według obowiązujących europejskich podstawowych norm bezpieczeństwa w zakresie 
ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z wystawienia na działanie promieniowania 
jonizującego graniczna dawka promieniowania dla ogółu ludności wynosi 1 mSv na rok. To 
ograniczenie zapewnia odpowiednią ochronę przed zagrożeniami związanymi z 
promieniowaniem jonizującym zarówno kobietom jak i mężczyznom, a także dzieciom i 
niemowlętom. Europejskie podstawowe normy bezpieczeństwa są obecnie przedmiotem 
dyskusji Rady i Parlamentu Europejskiego prowadzonych w oparciu o wniosek Komisji, w 
którym potwierdzono zasadność ustalonej dawki granicznej dla ogółu ludności oraz 
przyjętego podejścia do różnic wynikających z wieku i płci.

Jeśli chodzi o planowaną budowę dwóch jądrowych reaktorów energetycznych w Hinkley 
Point, po powiadomieniu zgodnie z art. 41 traktatu EWEA wszystkie aspekty inwestycji 
związane z celami traktatu EWEA zostały omówione z inwestorem. W swojej opinii na temat 
projektu, przyjętej w lipcu 2012 r., Komisja stwierdziła, opierając się na wcześniejszych 
ocenach projektu i rozmowach z inwestorem, że inwestycja spełnia cele traktatu EWEA. 
Komisja podkreśliła, że odpowiedzialność za zagwarantowanie, że wybrany projekt zapewni 
wystarczający poziom bezpieczeństwa i ochrony oraz że bierze należycie pod uwagę wyniki 
obejmujących całą Unię testów odporności reaktorów, przeprowadzonych po katastrofie w 
Fukushimie, leży po stronie organów krajowych, przede wszystkim po stronie inwestora, a 
sprawowanie kontroli nad tymi aspektami jest zadaniem krajowego organu regulacyjnego.

Wniosek

Komisja dysponuje aktualną wiedzą naukową na temat zależności między wiekiem i płcią a 
zagrożeniami związanymi z promieniowaniem. Komisja uważa, że obecnie stosowany system 
ochrony przed promieniowaniem bierze te zależności pod uwagę i zapewnia odpowiedni 
poziom ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z wystawienia na działanie 
promieniowania jonizującego zarówno kobietom jak i mężczyznom, a także dzieciom i 
niemowlętom. W swojej opinii przyjętej w lipcu 2012 r. zgodnie z art. 41 traktatu EWEA 
Komisja stwierdziła, że planowana budowa dwóch jądrowych reaktorów energetycznych w 
Hinkley Point spełnia cele traktatu EWEA.


