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Tárgy: Tania Jackson brit állampolgár által benyújtott 1175/2012. számú petíció két 
atomerőmű-reaktor építéséről a Hinkley Pointon, az Egyesült Királyságban

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi a két atomerőmű-reaktor tervezett építését a Hinkle Pointon 
(Somerset megye, Egyesült Királyság). Kifejti, hogy ő maga egy atomerőmű közelében él, és 
a radioaktív sugárzásnak és környezetszennyezésnek való kitettség miatt a rák és más 
egészségügyi problémák megnövekedett kockázata sújtja. Úgy véli, hogy a radioaktív 
sugárzás kockázatainak felmérésével foglalkozó döntéshozók elfogultak, a lakosság, 
különösen a nők egészségének kárára. A petíció benyújtója ezért megkérdőjelezi az alapvető 
biztonsági előírásokra irányuló javaslat jelenlegi indokolásának kiértékelését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

Radiobiológiai vizsgálatok igazolják, hogy a sugárterhelés kockázata valóban függ a kortól és 
a nemtől, elismerve, hogy ugyanakkora sugárterhelés mellett a csecsemők és a gyermekek 
nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint a felnőttek. Hasonlóképpen, a nők és a férfiak 
esetében eltérések tapasztalhatók egyes szerveik ionizáló sugárzással szembeni érzékenysége 
tekintetében. Ezeket a különbségeket az Euratom-Szerződés 31. cikkében említett szakértői 
csoport (a 31. cikk szerinti szakértői csoport) tudományos szemináriumok (például a 2006. évi 
„A radiológiai kockázat és az alapvető biztonsági előírások új megközelítése” című, és a 
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2011. évi „Egyéni sugárérzékenység” című szeminárium) keretében vizsgálta, és figyelembe 
vette az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet 
szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításakor. 

A sugárvédelem gyakorlati megvalósításával kapcsolatban a Nemzetközi Sugárvédelmi 
Bizottság (ICRP) azt ajánlja, hogy az egyének emberi tevékenységből származó további 
sugárterhelését évi 1 mSv-re korlátozzák. Az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből 
származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló jelenlegi alapvető európai előírások is évi 
1 mSv nagyságú lakossági dóziskorlátot határoznak meg. Ez a korlátozás megfelelő védelmet 
nyújt az ionizáló sugárzásból származó kockázatok ellen a nők és férfiak, illetve a csecsemők 
és gyermekek számára egyaránt. A Bizottság javaslata alapján, amely megerősíti a lakossági 
dóziskorlát érvényességét, valamint az életkori és a nemi különbségek szerinti megközelítést, 
a Tanács és az Európai Parlament jelenleg vizsgálja az európai alapvető biztonsági 
előírásokat.

A két atomerőmű-reaktor Hinkle Pointon tervezett építésével kapcsolatban, az Euratom-
Szerződés 41. cikkének megfelelő közlést követően, a beruházás valamennyi, az Euratom-
Szerződés célkitűzéseivel kapcsolatos szempontját megvitatták a beruházóval. A Bizottság az 
előzetes értékelés és a beruházóval történt megbeszélés alapján a projektről szóló, 2012 
júliusában elfogadott véleményében úgy ítélte meg, hogy a beruházás teljesíti az Euratom-
Szerződés célkitűzéseit. A Bizottság hangsúlyozta, hogy az adott tagállam felelőssége –
mindenekelőtt a beruházóé, hogy biztosítsa, és a nemzeti szabályozó szervé, hogy ellenőrizze 
–, hogy a választott tervezés megfelelő biztonsági és védelmi szintet biztosítson, illetve 
megfelelően figyelembe vegye a fukusimai balesetet követően Európa-szerte elvégzett 
ellenállóképességi próbák eredményeit.

Következtetés

A Bizottságnak tudomása van az arra vonatkozó jelenlegi tudományos ismeretekről, hogy a 
sugárzás kockázata függ az életkortól és a nemtől. A Bizottság véleménye szerint a jelenlegi 
sugárvédelmi rendszer figyelembe veszi ezen összefüggéseket, és megfelelő védelmet nyújt 
az ionizáló sugárterhelésből származó veszélyek ellen nők és férfiak, illetve csecsemők és 
gyermekek számára egyaránt. A Bizottság a 2012 júliusában az Euratom-Szerződés 41. 
cikkével összhangban elfogadott véleményében úgy ítélte meg, hogy a két atomerőmű-
reaktorra vonatkozóan a Hinkle Pointon tervezett beruházás teljesíti az Euratom-Szerződés 
célkitűzéseit.


