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Ref.: Petiția nr. 1186/2012, adresată de T.T., de cetățenie britanică, privind justiția 
nucleară, discriminarea pe criterii de sex și standardele de siguranță

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă deciziile luate în contextul stabilirii standardelor de siguranță nucleară 
deoarece respectivele decizii exercită o discriminare la adresa femeilor, care sunt mai 
sensibile la emisiile radioactive decât bărbații. Ca urmare a acestor norme standard, care sunt 
stabilite de bărbați, femeile sunt expuse unui risc de deces mai ridicat decât bărbații cauzat de 
cancerul asociat radiațiilor. Petiționarul susține că, din cauza situației actuale (expunerea la 
radiații), la nivel mondial se nasc mai puține fete decât băieți. Chestiunile legate de 
standardele de siguranță de bază, de evaluările riscurilor de radiație, de conceptul de
tolerabilitate și de faptul dacă analizele costuri/beneficii măsoară sau prezic în mod adecvat 
rezultatele nu ar trebui să facă obiectul deciziilor luate de bărbați.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 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

Radioactivitatea și radiațiile ionizate sunt omniprezente pe pământ. Scoarța pământului 
conține radionuclizi naturali care pot intra în lanțul alimentar și emană un gaz numit radon 
care poate fi inhalat de către oameni. Radiația cosmică care intră în atmosfera pământului 
expune în mod direct oamenii de pe pământ și produce radionuclizi cosmogenici. De la 
descoperirea radioactivității, oamenii au produs, prin intermediul fisiunii, al fuziunii și al 
proceselor de activare fizice, radionuclizi artificiali „făcuți de mâna omului” care se pot găsi 
în mediu, ca urmare a testelor atmosferice pentru armele nucleare, a accidentelor nucleare și a 
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emanațiilor obișnuite generate de instalațiile nucleare și nenucleare. În cele din urmă, 
utilizarea generatoarelor de radiații și a substanțelor radioactive a devenit indispensabilă 
pentru diagnosticul și tratamentul medicale, care contribuie semnificativ la expunerea la 
radiații a persoanelor. Prin urmare, fiecare persoană este supusă unei serii de surse de radiații 
care, potrivit UNSCEAR, conduc la o expunere medie la nivel mondial de aproximativ 3 mSv 
pe an, din care 80 % este cauzată de sursele naturale de radiații, în principal prin inhalarea de 
radon, iar aproximativ 20 % este reprezentată de expunerile medicale. Contribuția 
radionuclizilor artificiali, care include contaminarea rezultată în urma testelor atmosferice 
pentru armele nucleare din anii 1950 și 1960, în urma accidentelor nucleare, precum Cernobîl 
și Fukushima, și în urma emisiilor istorice și actuale provenite de la instalațiile nucleare și 
nenucleare, reprezintă mai puțin de 1 % din expunerea totală a unei persoane. 

Studiile radiobiologice confirmă că riscurile de radiații depind în funcție de vârstă și sex, 
recunoscând faptul că, la același nivel de radiații, sugarii și copiii prezintă un risc mai mare 
decât adulții. De asemenea, persoanele de sex feminin și persoanele de sex masculin 
experimentează o sensibilitate diferită a diverselor organe la radiațiile ionizate. Aceste 
diferențe au fost discutate de către grupul de experți menționat la articolul 31 din Tratatul 
Euratom (articolul 31 Grupul de experți) în cadrul seminarelor științifice (de exemplu, din 
2006 privind noi perspective asupra riscului de radiație și asupra standardelor de siguranță de 
bază și din 2011 privind radiosensibilitatea individuală) și au fost luate în considerare la 
stabilirea standardelor de siguranță de bază pentru protecția împotriva pericolelor pe care le 
prezintă expunerea la radiațiile ionizate. 

Se pare că nu există nicio dovadă științifică privind o schimbare indusă de radiații a raportului 
de masculinitate în rândul nou-născuților.

În scopul aplicării practice a protecției radiologice, Comisia Internațională de Protecție 
Radiologică (ICRP) recomandă ca expunerea suplimentară la radiații a unei persoane ca 
urmare a tuturor practicilor umane să se limiteze la 1 mSv pe an. Actualele standarde de 
siguranță de bază din Europa pentru protecția împotriva pericolelor pe care le prezintă 
expunerea la radiațiile ionizate prevăd, de asemenea, o doză-limită pentru expunerea publică 
de 1 mSv pe an. Această restricție asigură o protecție adecvată împotriva riscurilor pe care 
radiațiile ionizate le prezintă atât pentru persoanele de sex feminin, cât și pentru persoanele de 
sex masculin, precum și pentru sugari și copii. Standardele de siguranță de bază din Europa 
sunt dezbătute în prezent în cadrul Consiliului și al Parlamentului European pe baza unei 
propuneri a Comisiei care confirmă valabilitatea atât a dozelor-limită pentru public, cât și a 
abordării privind diferențele de vârstă și gen

Concluzie

Comisia este conștientă de actualele cunoștințe științifice privind dependența riscului de 
radiații față de vârstă și sex. Comisia consideră că sistemul actual de protecție radiologică ia 
în considerare aceste dependențe și furnizează o protecție adecvată împotriva pericolelor pe 
care le prezintă expunerea la radiațiile ionizate atât pentru persoanele de sex feminin, cât și 
pentru persoanele de sex masculin, precum și pentru sugari și copii. Comisia nu cunoaște 
nicio dovadă imperioasă privind o schimbare indusă de radiații a raportului de masculinitate 
în rândul nou-născuților. În cele din urmă, Comisia observă că importante organisme 
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științifice din domeniul protecției radiologice sunt conduse de femei.


