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Om: Andragende 1175/2012 af Tania Jackson, britisk statsborger, om den planlagte 
opførelse af to kernekraftreaktorer i Hinkley Point, Det Forenede Kongerige

1. Sammendrag

Andrageren opponerer mod den planlagte opførelse af to kernekraftreaktorer i Hinkley Point 
(Somerset, Det Forenede Kongerige) Hun forklarer, at hun selv bor tæt på et atomkraftværk, 
og fordi hun har været udsat for radioaktive udslip og miljøforurening, har hun øget risiko for 
kræft og andre helbredsproblemer. Hun mener, at beslutningstagerne på dette område er 
forudindtagede, hvad angår strålingsrisikovurdering, på bekostning af sundhed, og især 
kvinders sundhed. Andrageren stiller derfor spørgsmålstegn ved vurderingen af den 
nuværende begrundelse for de foreslåede grundlæggende sikkerhedsnormer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Radiobiologiske undersøgelser bekræfter, at der er en afhængighed af alder og køn i 
forbindelse med strålingsrisici, idet de anerkender, at spædbørn og børn ved samme 
strålingsniveau har en højere risiko end voksne. Ligeledes er der forskel mellem kvinder og 
mænd, for så vidt angår forskellige organers følsomhed over for ioniserende stråling. Disse 
forskelle er blevet drøftet af ekspertgruppen, som der henvises til i Euratomtraktatens artikel 
31 (Artikel 31 Ekspertgruppe), i løbet af de videnskabelige seminarer (f.eks. i 2006 om ny 
viden om strålingsrisiko og grundlæggende sikkerhedsstandarder og i 2011 om individuel 
radiofølsomhed) og er blevet taget i betragtning, når der blev fastlagt grundlæggende 
sikkerhedsstandarder for beskyttelse mod risici som følge af udsættelse for ioniserende 
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stråling. 

Med henblik på den praktiske gennemførelse af strålingsbeskyttelse anbefaler Den 
Internationale Kommission for Strålebeskyttelse ((ICRP), at den yderligere udsættelse for 
stråling for en enkeltperson fra alle menneskelige aktiviteter skal begrænses til 1 mSv pr. år. 
Gældende europæiske grundlæggende sikkerhedsnormer for beskyttelse mod risici som følge 
af udsættelse for ioniserende stråling fastlægger tillige en dosisgrænse for eksponering af 
befolkningen på 1 mSv pr. år. Denne begrænsning sikrer en passende beskyttelse mod risici 
fra ioniserende stråling både for kvinder og mænd såvel som for spædbørn og børn. De 
europæiske grundlæggende sikkerhedsstandarder er for øjeblikket til drøftelse i Rådet og 
Europa-Parlamentet på grundlag af et forslag fra Kommissionen, som bekræfter gyldigheden 
både af dosisgrænserne over for befolkningen og strategien vedrørende alders- og 
kønsforskelle.

I forbindelse med den planlagte opførelse af to kernekraftreaktorer i selve Hinkley Point efter 
meddelelsen i overensstemmelse med artikel 41 i Euratomtraktaten blev alle aspekter af 
investeringen, som vedrører målene i Euratomtraktaten, drøftet med investoren. I 
Kommissionens udtalelse om dette projekt, der blev vedtaget i juli 2012, var den af den 
opfattelse, at investeringen – på grundlag af dens tidligere vurdering og drøftelserne med 
investoren – opfyldte målene i Euratomtraktaten. Kommissionen understregede, at det er et 
nationalt ansvar, først og fremmest for investoren, at sikre, og for den nationale 
tilsynsmyndighed at kontrollere, at den valgte udformning giver et tilstrækkeligt 
sikkerhedsniveau og tager behørigt hensyn til resultaterne af de stress-tester, der fandt sted i 
EU efter uheldet i Fukushima.

Konklusion

Kommissionen er vidende om den aktuelle videnskabelige viden om alders- og 
kønsafhængighed i forbindelse med strålingsrisici. Kommissionen mener, at det nuværende 
system for strålingsbeskyttelse tager højde for denne afhængighed og giver tilstrækkelig 
beskyttelse mod risici som følge af eksponering for ioniserende stråling både af kvinder og 
mænd såvel som spædbørn og børn. I Kommissionens udtalelse vedtaget i juli 2012 i 
overensstemmelse med artikel 41 i Euratomtraktaten var den af den opfattelse, at den 
planlagte investering i to kernekraftreaktorer i Hinkley Point opfyldte målene i 
Euratomtraktaten.


