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Point, in het Verenigd Koninkrijk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is gekant tegen de geplande bouw van twee kernreactoren in Hinkley Point 
(Somerset, Verenigd Koninkrijk). Ze geeft aan dat ze zelf vlakbij een kerncentrale woont en 
als gevolg van de blootstelling aan radioactieve emissies en milieuverontreiniging een 
verhoogd risico op kanker en andere gezondheidsproblemen heeft. Ze is van mening dat 
besluitvormers bij de beoordeling van stralingsrisico's niet objectief zijn, hetgeen ten koste 
gaat van de gezondheid, en met name de gezondheid van vrouwen. Indienster trekt daarom de 
beoordeling van de huidige motivering voor de voorgestelde veiligheidsnormen in twijfel.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Uit radiobiologische studies blijkt dat stralingsrisico's afhankelijk zijn van leeftijd en geslacht: 
wanneer zuigelingen en kinderen aan hetzelfde stralingsniveau worden blootgesteld als 
volwassenen, lopen zij een groter risico. Ook bij mannen en vrouwen verschilt de 
gevoeligheid van de verschillende organen voor ioniserende straling. De deskundigengroep 
zoals bedoeld in artikel 31 van het Euratom-Verdrag heeft deze verschillen tijdens 
wetenschappelijke seminars (bijvoorbeeld in 2006 over de nieuwe inzichten op het gebied van 
stralingsrisico's en basisnormen voor veiligheid en in 2011 over individuele 
stralingsgevoeligheid) onderzocht, en bij het opstellen van de basisnormen voor de 
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bescherming tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling is hier rekening mee 
gehouden. 

In het kader van de toepassing van de stralingsbeschermingsmaatregelen adviseert de 
Internationale Commissie voor stralingsbescherming (ICRP) dat de extra stralingsbelasting als 
gevolg van alle menselijke handelswijzen maximaal 1 mSv per jaar mag bedragen. De 
geldende Europese basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren van blootstelling aan 
ioniserende straling voorzien ook in een dosislimiet van 1 mSv per jaar voor de bevolking. 
Met deze limiet wordt gegarandeerd dat zowel vrouwen en mannen als zuigelingen en 
kinderen op voldoende wijze worden beschermd tegen de risico's van ioniserende straling. De 
Europese basisnormen worden momenteel in de Raad en het Europees Parlement besproken 
op grond van een Commissievoorstel waarin het belang van dosislimieten voor de bevolking 
en van de inachtneming van de verschillen in leeftijd en geslacht wordt bevestigd.

Wat de geplande bouw van twee kernreactoren in Hinkley Point betreft, werden in aansluiting 
op de mededeling overeenkomstig artikel 41 van het Euratom-Verdrag alle aspecten van de 
investering die verband houden met de doelstellingen van het Euratom-Verdrag besproken 
met de investeerder. In haar advies over het project, dat in juli 2012 werd aangenomen, was 
de Commissie van mening dat op grond van haar voorafgaande beoordeling en de discussies 
met de investeerder, de investering voldoet aan de doelstellingen van het Euratom-Verdrag. 
De Commissie heeft erop gewezen dat de investering een nationale verantwoordelijkheid is, 
waarbij de investeerder eerst moet garanderen, en de nationale regelgevende instanties erop 
moeten toezien dat er met het gekozen ontwerp een aanvaardbaar niveau van veiligheid en 
beveiliging wordt geboden, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van de 
stresstesten die na de ramp in Fukushima in de hele EU zijn ingevoerd.

Conclusie

De Commissie is zich terdege bewust van de recente wetenschappelijke bevinding dat 
stralingsrisico's afhankelijk zijn van leeftijd en geslacht. De Commissie is van mening dat er 
in het huidige systeem van stralingsbescherming rekening wordt gehouden met deze 
bevinding en dat zowel vrouwen en mannen als zuigelingen en kinderen op voldoende wijze 
worden beschermd tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling. In haar advies 
dat in juli 2012 overeenkomstig artikel 41 van het Euratom-Verdrag was aangenomen, was de 
Commissie van mening dat de geplande investering voor twee kernreactoren in Hinkley Point 
voldoet aan de doelstellingen van het Euratom-Verdrag.


