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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1186/2012, którą złożyła T.T. (Wielka Brytania) w sprawie 
sprawiedliwości jądrowej oraz dyskryminacji ze względu na płeć przy 
ustalaniu norm bezpieczeństwa

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję kwestionuje decyzje podejmowane przy ustalaniu norm bezpieczeństwa 
jądrowego, gdyż są one dyskryminujące wobec kobiet, które są bardziej podatne na emisje 
radioaktywne niż mężczyźni. W wyniku tych norm, które są ustanawiane przez mężczyzn, 
kobiety są bardziej narażone na ryzyko zgonu z powodu raka wywołanego promieniowaniem 
niż mężczyźni. Składająca petycję twierdzi, że w wyniku obecnej sytuacji (narażenia na 
promieniowanie) na świecie rodzi się mniej dziewczynek. Według składającej petycję nie 
należy pozostawiać w rękach mężczyzn kwestii podstawowych norm bezpieczeństwa, oceny 
ryzyka związanego z promieniowaniem, definicji tolerancji oraz oceny, czy analiza kosztów 
i korzyści odpowiednio mierzy lub przewiduje skutki narażenia na promieniowanie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Radioaktywność i promieniowanie jonizujące są wszechobecne na świecie. Skorupa ziemska 
zawiera naturalne nuklidy promieniotwórcze, które mogą przedostawać się do łańcucha 
żywnościowego. Wydziela ona także gaz radonowy, który następnie mogą być wdychane 
przez ludzi. Ludzie narażeni są bezpośrednio na promieniowanie kosmiczne docierające do 
atmosfery ziemskiej, które wytwarza radionuklidy kosmiczne. Od odkrycia radioaktywności 
ludzie produkują sztuczne – „wytworzone przez człowieka” – radionuklidy poprzez 
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rozszczepienie, fuzję i proces aktywacji, a radionuklidy – w wyniku atmosferycznych prób 
broni nuklearnej, wypadków nuklearnych oraz regularnych emisji z obiektów jądrowych i 
niejądrowych – są obecne w środowisku. Wreszcie wykorzystanie generatorów 
promieniowania i substancji radioaktywnych jest niezbędne do diagnostyki medycznej i 
leczenia, które w coraz większym stopniu przyczyniają się do narażenia ludzi na 
promieniowanie. Każdy narażony jest na działanie szeregu źródeł promieniowania, co według 
Komitetu Naukowego Narodów Zjednoczonych ds. Skutków Promieniowania Atomowego 
(UNSCEAR) prowadzi do średniego ogólnoświatowego narażenia wynoszącego 3 mSv 
rocznie, z czego 80% to promieniowanie związane z naturalnymi źródłami promieniowania, 
głównie związane z wdychaniem radonu, a 20% to napromieniowanie medyczne. 
Napromieniowanie, którego źródłem są sztuczne radionuklidy, w tym skażenie związane z 
atmosferycznymi próbami broni nuklearnej prowadzonymi w latach 50-tych i 60-tych, 
katastrofami nuklearnymi, jak w Fukushimie i Czarnobylu, oraz dawnymi i obecnymi 
emisjami z obiektów jądrowych i niejądrowych, stanowi jedynie 1% napromieniowania, na 
które narażony jest każdy człowiek. 

Radiobiologiczne badania potwierdzają, że ryzyko związane z narażeniem na promieniowanie 
zależne jest od wieku i płci oraz, że przy tym samym poziomie promieniowania niemowlęta i 
dzieci są narażone w większym stopniu niż dorośli. Podobnie w przypadku kobiet i mężczyzn 
występuje różna wrażliwość poszczególnych organów na promieniowanie jonizujące. Różnice 
zostały przedyskutowane przez grupę ekspertów, o której mowa w art. 31 Traktatu Euratom 
(art. 31 dotyczący grupy ekspertów naukowych) w trakcie seminariów naukowych (np. 
seminarium w 2006 r. w sprawie nowych danych dotyczących zagrożeń związanych z 
promieniowaniem oraz podstawowych norm bezpieczeństwa, a także w 2001 r. w sprawie 
indywidualnej wrażliwości na promieniowanie) i zostały również wzięte pod uwagę przy 
ustanawianiu podstawowych norm bezpieczeństwa służących ochronie przed zagrożeniem 
związanym z promieniowaniem jonizującym. 

Wydaje się, że nie ma dowodów naukowych na to, by promieniowanie miało wpływ na 
stosunek płci wśród noworodków.

Jeżeli chodzi o wdrażanie w praktyce ochrony przed promieniowaniem, Międzynarodowa 
Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) zaleca, by ograniczyć do 1 mSv rocznie narażenie 
ludzi na dodatkowe promieniowanie pochodzące ze wszelkiej działalności człowieka. Obecne 
europejskie podstawowe normy bezpieczeństwa służące ochronie przed zagrożeniami 
związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące przewidują również graniczną 
dawkę narażenia ludności na promieniowanie w wysokości 1 mSv rocznie. Ograniczenie to 
zapewnia odpowiednią ochronę zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a także niemowląt i dzieci 
przed ryzykiem związanym z promieniowaniem jonizującym. Europejskie podstawowe 
normy bezpieczeństwa są obecnie przedmiotem dyskusji w Radzie i w Parlamencie 
Europejskim w oparciu o wniosek Komisji, który potwierdza ważność obu limitów narażenia 
ludności, a także podejście uwzględniające różnice związane z wiekiem i płcią.

Wniosek

Komisji jest dobrze znana obecna wiedza naukowa w zakresie zróżnicowania zagrożeń 
związanych z promieniowaniem w zależności od wieku i płci. Komisja uważa, że obecny 
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system ochrony przed promieniowaniem uwzględnia te zależności i zapewnia zarówno 
kobietom, jak i mężczyznom, a także niemowlętom i dzieciom odpowiednią ochronę przed 
zagrożeniami związanymi z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Komisji nie są znane 
żadne niezbite dowody na to, by promieniowanie miało wpływ na stosunek płci wśród 
noworodków. Komisja zwraca również uwagę na fakt, że istotnym organom w dziedzinie 
ochrony przed promieniowaniem przewodniczą aktualnie kobiety.


