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kønsdiskriminering inden for sikkerhedsstandarder

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse imod de beslutninger, der træffes, når der fastsættes nukleare 
sikkerhedsstandarder, da de forskelsbehandler kvinder, som er mere følsomme over for 
radioaktive emissioner end mænd. Som resultat af denne standardfastsættelse, der foretages af 
mænd, er der større risiko for, at kvinder dør af strålingsinduceret kræft end mænd. 
Andrageren påstår, at der som følge af den aktuelle situation (strålingseksponering) fødes 
færre pigebørn på globalt plan. Det bør ikke være op til mænd at afgøre spørgsmål om 
grundlæggende sikkerhedsstandarder, strålingsrisikovurderinger, begrebet tolerabilitet og om, 
hvorvidt cost-benefit-analyser i tilstrækkelig grad måler eller forudser følgevirkninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Radioaktivitet og ioniseret stråling optræder alle vegne på jorden. Jordskorpen indeholder 
naturlige radionukleider, som kan komme ind i fødekæden, og den udsender radongas, som 
kan blive indåndet af mennesker. Kosmisk stråling, der kommer ind i jordens atmosfære, 
eksponerer direkte mennesker på jorden og producerer kosmogene radionukleider. Siden 
radioaktivitetens opdagelse har mennesket gennem fysiske fissions-, fusions- og 
aktiveringsprocesser fremstillet kunstige "menneskeskabte" radionukleider, der som følge af 
afprøvning af kernevåben i atmosfæren, atomkraftulykker og rutinemæssige udledninger fra 
nukleare og ikke-nukleare anlæg kan findes i miljøet. Endelig er anvendelsen af 
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strålingsgeneratorer og radioaktive stoffer blevet uundværlige i medicinsk diagnosticering og 
behandling, hvilket i stigende grad bidrager til enkeltpersoners strålingseksponering. Ethvert 
individ er dermed udsat for en række strålingskilder, hvilket ifølge De forenede Nationers 
Videnskabelige Komité vedrørende Effekterne af Atomstråling (UNSCEAR) fører til en 
gennemsnitlig eksponering på verdensplan på omkring 3 mSv per år, hvoraf 80 % skyldes 
naturlige strålingskilder, fortrinsvis gennem inhalering af radon, og omkring 20 % er 
medicinsk eksponering. Bidraget fra kunstige radionukleider, som omfatter stråleforureningen 
fra afprøvning af kernevåben i atmosfæren i 1950'erne og 60'erne, atomkraftulykker såsom 
Tjernobyl og Fukushima, samt historiske og aktuelle emissioner fra nukleare og ikke-nukleare 
anlæg, tegner sig for mindre end 1 % af den samlede eksponering, et individ er udsat for.

Radiobiologiske undersøgelser bekræfter, at der er en alders- og kønsmæssig afhængighed 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 den ekspertgruppe, der henvises til i Euratomtraktatens artikel 31 
(Artikel 31 Ekspertgruppe), under de videnskabelige seminarer (f.eks. i 2006 om ny viden om 
strålingsrisiko og grundlæggende sikkerhedsstandarder og i 2011 om enkeltpersoners 
strålingsfølsomhed) og er blevet taget i betragtning i forbindelse med fastlæggelsen af 
grundlæggende sikkerhedsstandarder for beskyttelse mod risici som følge af udsættelse for 
ioniserende stråling.

Der synes ikke at være videnskabelig dokumentation for en strålingsfremkaldt ændring i 
kønsfordelingen blandt nyfødte.

Hvad angår den praktiske gennemførelse af strålingsbeskyttelse anbefaler Den Internationale 
Kommission for Strålebeskyttelse (ICRP), at enkeltpersoners ekstra strålingseksponering som 
følge af alle menneskeskabte praksisser begrænses til 1 mSv per år. De nuværende 
europæiske grundlæggende sikkerhedsstandarder for beskyttelse mod risici som følge af 
udsættelse for ioniserende stråling fastsætter ligeledes en dosisgrænse for befolkningens 
eksponering på 1 mSv per år. Denne begrænsning sikrer passende beskyttelse mod risiciene 
ved ioniserende stråling, både for kvinder og mænd og for spædbørn og børn. De europæiske 
grundlæggende sikkerhedsstandarder er i øjeblikket under drøftelse i Rådet og Europa-
Parlamentet på baggrund af Kommissionens forslag, som bekræfter validiteten af både 
dosisgrænsen for befolkningens eksponering og tilgangen til alders- og kønsmæssige 
forskelle.

Konklusion

Kommissionen er udmærket bekendt med den aktuelle videnskabelige viden om, at 
strålingsrisici er alders- og kønsbetingede. Kommissionen mener, at den nuværende 
strålebeskyttelsesordning tager højde for disse afhængighedsforhold og yder tilstrækkelig 
beskyttelse mod farerne ved eksponering for ioniseret stråling både for kvinder og mænd og 
for spædbørn og børn. Kommissionen har ikke kendskab til nogen overbevisende 
dokumentation for en strålingsfremkaldt ændring i kønsfordelingen blandt nyfødte. 
Afslutningsvis bemærker Kommissionen, at betydningsfulde videnskabelige organer inden for 
strålingsbeskyttelse i øjeblikket har kvindelige formænd.


