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Temats: Lūgumraksts Nr. 1175/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgā Tania Jackson, par plānoto divu kodolreaktoru būvniecību 
Hinkley Point, Apvienotajā Karalistē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret plānoto divu kodolreaktoru būvniecību Hinkley Point
(Samerseta, Apvienotā Karaliste). Viņa paskaidro, ka viņa pati dzīvo atomelektrostacijas 
tuvumā un ka radioaktīvo emisiju iedarbības rezultātā, kā arī vides piesārņojuma dēļ viņa ir 
pakļauta paaugstinātam saslimšanas riskam ar vēzi un citām veselības problēmām. Viņa 
uzskata, ka lēmumu pieņēmēji radiācijas riska novērtēšanas jomā ir neobjektīvi, kaitējot 
iedzīvotāju veselībai un jo īpaši apdraudot sieviešu veselību. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja 
apšauba pašreizējā pamatojuma novērtējumu attiecībā uz ierosinātajiem drošības 
pamatstandartiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Radiobioloģijas pētījumi apstiprina, ka radiācijas risks ir atkarīgs no cilvēku vecuma un 
dzimuma, un atzīst, ka viens un tas pats radiācijas līmenis zīdaiņus un bērnus pakļauj lielākam 
riskam nekā pieaugušos. Tāpat sieviešu un vīriešu dažādu orgānu jutība pret jonizējošo 
starojumu ir atšķirīga. Šīs atšķirības apsprieda Euratom līgumā (31. pants, Ekspertu grupa) 
norādītā ekspertu grupa zinātniskos semināros (piemēram, 2006. gada seminārā par jaunu 
ieskatu radiācijas bīstamībā un drošības pamatstandartos un 2011. gada seminārā par indivīdu 
jutīgumu pret apstarošanu), un tās tika ņemtas vērā, izstrādājot drošības pamatstandartus 
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attiecībā uz aizsardzību pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem.

Lai praktiski īstenotu aizsardzību pret radiāciju, Starptautiskā Pretradiācijas aizsardzības 
komisija (ICRP) iesaka visu cilvēku paradumu radīto papildu radiācijas iedarbību uz indivīdu 
ierobežot līdz 1 mSv gadā. Pašreizējos Eiropas drošības pamatstandartos attiecībā uz 
aizsardzību pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem ir noteikts arī iedzīvotāju 
apstarošanas dozas limits — 1 mSv gadā. Šis ierobežojums nodrošina gan sieviešu un vīriešu, 
gan zīdaiņu un bērnu atbilstošu aizsardzību pret jonizējošā starojuma radītajiem riskiem. 
Eiropas drošības pamatstandartus pašreiz apspriež Padome un Eiropas Parlaments, 
pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, kurā ir apstiprināta gan sabiedrības apstarošanas 
dozu limitu, gan pieejas vecuma un dzimuma atšķirībām pamatotība.

Attiecībā uz divu kodolreaktoru plānoto būvniecību Hinkley Point, pamatojoties uz 
informāciju, kas sniegta saskaņā ar Euratom līguma 41. pantu, visi ar Euratom līguma 
mērķiem saistītie ieguldījuma aspekti tika apspriesti ar investoru. Komisija 2012. gada jūlijā 
pieņemtajā atzinumā par šo projektu, pamatojoties uz tās iepriekšējo novērtējumu un 
pārrunām ar investoru, pauda viedokli, ka ieguldījums atbilst Euratom līguma mērķiem. 
Komisija uzsvēra, ka valsts ir atbildīga par to, lai izvēlētais projekts būtu pietiekami drošs, un 
tas, pirmkārt un galvenokārt, jānodrošina investoram un jāuzrauga valsts regulatoram; 
Komisija pienācīgi ņem vērā pēc Fukušimas katastrofas veikto ES mēroga noturības testu 
rezultātus.

Secinājums

Komisija ir labi informēta par pašreizējām zinātniskajām atziņām attiecībā uz apstarošanas 
radīto risku atkarību no vecuma un dzimuma. Komisija uzskata, ka pašreizējā pretradiācijas 
aizsardzības sistēmā ir ņemta vērā šī atkarība un gan sievietēm un vīriešiem, gan zīdaiņiem un 
bērniem ir nodrošināta atbilstoša aizsardzība pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem. 
Komisija 2012. gada jūlijā saskaņā ar Euratom līguma 41. pantu pieņemtajā atzinumā pauda 
viedokli, ka plānotais ieguldījums divu kodolreaktoru būvniecībā Hinkley Point atbilst 
Euratom līguma mērķiem.


