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Θέμα: Αναφορά 1175/2012, της Tania Jackson, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη σχεδιαζόμενη κατασκευή δύο πυρηνικών αντιδραστήρων στο Hinkley 
Point στο Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αντιτίθεται στη σχεδιαζόμενη κατασκευή δύο πυρηνικών αντιδραστήρων στο 
Hinkley Point (Somerset, Ηνωμένο Βασίλειο). Εξηγεί ότι η ίδια κατοικεί κοντά σε σταθμό 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και λόγω της έκθεσής της σε ραδιενεργές εκπομπές και 
περιβαλλοντική ρύπανση, διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσει καρκίνο και άλλα 
προβλήματα υγείας. Πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκτίμησης 
του κινδύνου έκθεσης σε ακτινοβολία μεροληπτούν εις βάρος της ανθρώπινης υγείας, και 
ιδίως εις βάρος της υγείας των γυναικών. Ως εκ τούτου, η αναφέρουσα αμφισβητεί την 
εκτίμηση της τρέχουσας αιτιολόγησης των προτεινόμενων βασικών προτύπων ασφαλείας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Ραδιοβιολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι κίνδυνοι της ακτινοβολίας σχετίζονται με την 
ηλικία και το φύλο και αναγνωρίζουν ότι το ίδιο επίπεδο ακτινοβολίας ενέχει μεγαλύτερο 
κίνδυνο για βρέφη και παιδιά από ό,τι για ενήλικες. Επιπλέον, η ευαισθησία διάφορων
οργάνων στην ιονίζουσα ακτινοβολία είναι διαφορετική μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι 
διαφορές αυτές έχουν συζητηθεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ (ομάδα εμπειρογνωμόνων του άρθρου 31) στο πλαίσιο 
επιστημονικών σεμιναρίων (για παράδειγμα, το 2006 με θέμα «Νέες αντιλήψεις για τον 
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κίνδυνο της ακτινοβολίας και βασικές προδιαγραφές ασφάλειας» και το 2011 με θέμα 
«Ατομική ευαισθησία στις ακτινοβολίες») και εξετάστηκαν κατά τον καθορισμό των βασικών 
προδιαγραφών ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που απορρέουν από την 
έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. 

Για την πρακτική εφαρμογή της προστασίας από την ακτινοβολία, η Διεθνής Επιτροπή 
Προστασίας από τις Ακτινοβολίες (ICRP) συνιστά η επιπλέον έκθεση ενός ατόμου στην 
ακτινοβολία για όλες τις ανθρώπινες πρακτικές να περιορίζεται στο 1 mSv ετησίως. Οι 
ισχύουσες ευρωπαϊκές βασικές προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία από τους 
κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία ορίζουν επίσης όριο 
έκθεση του κοινού το 1 mSv ετησίως. Το όριο αυτό διασφαλίζει επαρκή προστασία από τους 
κινδύνους από την ιονίζουσα ακτινοβολία τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, καθώς 
και τα βρέφη και τα παιδιά. Οι ευρωπαϊκές βασικές προδιαγραφές ασφαλείας συζητούνται επί 
του παρόντος από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση πρόταση της 
Επιτροπής που επιβεβαιώνει την ισχύ αμφότερων των ορίων έκθεσης του κοινού και την 
προσέγγιση όσον αφορά τις διαφορές με βάση την ηλικία και το φύλο. 

Όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη κατασκευή δύο πυρηνικών αντιδραστήρων στο Hinkley Point, 
σύμφωνα με ανακοίνωση κατά το άρθρο 41 της Συνθήκης Ευρατόμ, όλες οι πτυχές της 
επένδυσης που συνδέονται με τους στόχους της Συνθήκης Ευρατόμ συζητήθηκαν με τον 
επενδυτή. Στη γνωμοδότησή της σχετικά με το έργο, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2012, 
η Επιτροπή υποστήριξε ότι, με βάση την προηγούμενη αξιολόγησή της και τις συζητήσεις με 
τον επενδυτή, η επένδυση ικανοποιεί τους στόχους της Συνθήκης Ευρατόμ. Η Επιτροπή 
υπογράμμισε ότι είναι κατ' αρχήν εθνική ευθύνη του επενδυτή να διασφαλίσει ότι ο 
επιλεγμένος σχεδιασμός παρέχει επαρκές επίπεδο ασφάλειας και ότι λαμβάνονται υπόψη τα 
αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε 
επίπεδο ΕΕ μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα. Επιπλέον, είναι ευθύνη του εθνικού νομοθέτη 
να ελέγξει ότι τηρούνται τα παραπάνω.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή γνωρίζει τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τη σχέση της ηλικίας 
και του φύλου με τους κινδύνους που απορρέουν από την ακτινοβολία. Η Επιτροπή θεωρεί 
ότι το ισχύον σύστημα προστασίας από την ακτινοβολία λαμβάνει υπόψη τη σχέση αυτή και 
παρέχει επαρκή προστασία από τους κινδύνους που απορρέουν από την ιονίζουσα 
ακτινοβολία τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, καθώς και τα βρέφη και τα παιδιά. 
Στη γνωμοδότησή της του Ιουλίου 2012 σύμφωνα με το άρθρο 41 της Συνθήκης Ευρατόμ, η 
Επιτροπή υποστήριξε ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση σε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες στο 
Hinkley Point πληροί τους στόχους της Συνθήκης Ευρατόμ.


