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Ref.: Petiția nr. 1175/2012, adresată de Tania Jackson, de cetățenie britanică, privind 
construcția planificată a două reactoare nucleare în Hinkley Point, Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționara se opune construcției planificate a două reactoare nucleare în Hinkley Point 
(Somerset, Regatul Unit). Aceasta explică faptul că locuiește aproape de o centrală nucleară și 
că, în urma expunerii la emisii radioactive și la poluarea din mediu, există un risc sporit de a 
suferi de cancer și de alte probleme de sănătate. Petiționara consideră că factorii de decizie 
din domeniul evaluării riscurilor prezentate de expunerea la radiații sunt părtinitori, în 
detrimentul sănătății și mai ales al sănătății femeilor. Prin urmare, petiționara pune sub 
semnul întrebării evaluarea actualei justificări pentru normele de securitate de bază propuse.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Studiile radiologice confirmă faptul că există o dependență legată de vârstă și de sex a 
riscurilor prezentate de expunerea la radiații, recunoscând faptul că, la același nivel de 
radiații, sugarii și copiii sunt supuși unui risc mai mare decât adulții. De asemenea, femeile și 
bărbații simt diferențe în ceea ce privește sensibilitatea diferitelor organe la radiațiile 
ionizante. Aceste diferențe au fost dezbătute de grupul de experți menționat la articolul 31 din 
Tratatul Euratom (articolul 31, grupul de experți) pe parcursul seminariilor științifice (de 
exemplu, în 2006, privind Noi viziuni asupra riscurilor expunerii la radiații și a normelor de 
securitate de bază și, în 2011, privind Sensibilitatea la radiații a persoanelor) și au fost luate în 
considerare în cadrul elaborării normelor de securitate de bază pentru protecția împotriva 
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pericolelor prezentate de expunerea la radiații ionizante. 

Pentru aplicarea practică a protecției împotriva radiațiilor, Comisia Internațională de Protecție 
Radiologică (ICRP) recomandă ca expunerea suplimentară la radiații a unei persoane în 
cadrul tuturor practicilor umane să nu depășească 1 mSv pe an. Actualele norme de securitate 
de bază europene pentru protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiații 
ionizante stipulează, de asemenea, o doză-limită pentru expunerea publică de 1 mSv pe an. 
Această limitare asigură protecția adecvată împotriva riscurilor prezentate de radiațiile 
ionizante, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, precum și pentru sugari și copii. Normele de 
securitate de bază europene sunt în curs de dezbatere în cadrul Consiliului și al Parlamentului 
European, pe baza unei propuneri a Comisiei care confirmă valabilitatea dozelor-limită 
publice și a abordării diferențelor legate de vârstă și de sex.

În ceea ce privește construcția planificată a două reactoare nucleare în Hinkley Point, în urma 
comunicării în conformitate cu articolul 41 din Tratatul Euratom, toate aspectele investiției 
legate de obiectivele Tratatului Euratom au fost discutate cu investitorul. În avizul său privind 
proiectul, adoptat în iulie 2012, Comisia a adoptat punctul de vedere conform căruia, pe baza 
evaluării sale anterioare și a discuțiilor cu investitorul, investiția a îndeplinit obiectivele 
Tratatului Euratom. Comisia a subliniat că este o responsabilitate națională, în primul rând a 
investitorului de a asigura și a autorității de reglementare naționale de a controla că proiectul 
ales ar asigura niveluri suficiente de siguranță și de securitate și ține cont în mod 
corespunzător de rezultatele exercițiului de efectuare a testelor rezistență în întreaga UE, 
lansat în urma accidentului de la Fukushima.

Concluzie

Comisia este conștientă de datele științifice actuale privind dependența legată de vârstă și sex 
a riscurilor prezentate de expunerea la radiații. Comisia consideră că sistemul actual de 
protecție împotriva radiațiilor ține cont de aceste dependențe și asigură protecția adecvată 
împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiații ionizante, atât pentru femei, cât și 
pentru bărbați, precum și pentru sugari și copii. În avizul său adoptat în iulie 2012, în 
conformitate cu articolul 41 din Tratatul Euratom, Comisia a adoptat punctul de vedere 
conform căruia investiția planificată privind cele două reactoare nucleare din Hinkley Point a 
îndeplinit obiectivele Tratatului Euratom.


