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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1186/2012, της T.T., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δικαιοσύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και την εισαγωγή 
διακρίσεων βάσει φύλου όσον αφορά τα πρότυπα ασφαλείας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αμφισβητεί τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τον καθορισμό προτύπων 
ασφαλείας για την πυρηνική ενέργεια καθώς εισάγουν διακρίσεις έναντι των γυναικών, οι 
οποίες έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις εκπομπές ραδιενέργειας σε σχέση με τους άνδρες. 
Αποτέλεσμα των εν λόγω προτύπων, τα οποία καθορίζονται από άνδρες, είναι οι γυναίκες να 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από καρκίνο που προκαλείται από 
ακτινοβολία σε σχέση με τους άνδρες. Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η τρέχουσα κατάσταση 
(έκθεση σε ακτινοβολία) έχει ως αποτέλεσμα να γεννιούνται λιγότερα κορίτσια παγκοσμίως 
Οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα των βασικών προτύπων ασφαλείας, της εκτίμησης του 
κινδύνου έκθεσης σε ακτινοβολία, της έννοιας της ανεκτικότητας καθώς και το κατά πόσον οι 
αναλύσεις κόστους-ωφελείας μετρούν ή προβλέπουν επαρκώς τις επιπτώσεις δεν θα πρέπει 
να λαμβάνονται από άνδρες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14  Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Η ραδιενέργεια και η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι πανταχού παρούσες στη γη. Ο φλοιός της 
γης περιλαμβάνει φυσικά ραδιονουκλεΐδια που μπορούν να εισέλθουν στη διατροφική 
αλυσίδα και εκλύει ραδόνιο το οποίο μπορεί να εισπνευσθεί από τους ανθρώπους. Η κοσμική 
ακτινοβολία που εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της γης, επιδρά απευθείας στους ανθρώπους 
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και παράγει κοσμογονικής προέλευσης ραδιονουκλεΐδια. Από τότε που ανακαλύφθηκε η 
ραδιενέργεια, ο άνθρωπος κατόρθωσε, μέσω της φυσικής σχάσης και σύντηξης και 
διαδικασίες ενεργοποίησης, να παραγάγει τεχνητά «ανθρώπινης παραγωγής» 
ραδιονουκλεΐδια, τα οποία μπορούν, λόγω των δοκιμών πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαιρα, 
των πυρηνικών ατυχημάτων και των καθημερινών απορρίψεων αποβλήτων από πυρηνικές 
και μη πυρηνικές εγκαταστάσεις, να ανιχνευθούν στο περιβάλλον. Τέλος, η χρήση 
γεννητριών ακτινοβολίας και ραδιενεργών ουσιών έχει καταστεί απαραίτητη στον τομέα της 
ιατρικής διάγνωσης και θεραπείας, γεγονός που συμβάλλει στην αυξημένη έκθεση των 
ατόμων στην ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν κάθε άτομο είναι εκτεθειμένο σε ένα φάσμα
ραδιενεργών πηγών, το οποίο, σύμφωνα με την UNSCEAR, έχει ως αποτέλεσμα μια μέση 
έκθεση σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου 3 mSv ετησίως, το 80% της οποίας οφείλεται σε 
φυσικές ραδιενεργές πηγές, κυρίως μέσω της εισπνοής ραδονίου και περίπου 20% σε ιατρική 
έκθεση. Η συμβολή των τεχνητών ραδιονουκλεϊδίων, όπου περιλαμβάνεται και η μόλυνση 
που προήλθε από τις πυρηνικές δοκιμές στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 50 και του 60, 
από πυρηνικά ατυχήματα, όπως του Τσερνομπίλ και της Φουκουσίμα, και οι ιστορικές και 
υφιστάμενες εκπμπές όπου πυρηνικές και μη πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμβάλλουν στο 1% 
της συνολικής έκθεσης ενός ατόμου.

Ραδιοβιολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ηλικιακή εξάρτηση και εξάρτηση λόγω 
φύλου στους κινδύνους της ακτινοβολίας, και αναγνωρίζεται ότι για το ίδιο επίπεδο 
ακτινοβολίας, τα βρέφη και τα παιδιά έχουν υψηλότερο κίνδυνο από τους ενήλικους. Ομοίως, 
οι γυναίκες και οι άνδρες παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας σε διάφορα 
όργανα, όσον αφορά την ιονίζουσα ακτινοβολία. Οι διαφορές αυτές συζητήθηκαν από την 
ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στο άρθρο 31 της συνθήκης Ευρατόμ (ομάδα 
εμπειρογνωμόνων του άρθρου 31) κατά τη διάρκεια επιστημονικών σεμιναρίων, (επί 
παραδείγματι του 2006 με θέμα τις νέες απόψεις σχετικά με τον κίνδυνο από ακτινοβολία και 
τα βασικά πρότυπα ασφαλείας, και του 2011 για την ατομική ραδιοευαισθησία) και 
εξετάστηκαν κατά την κατάρτιση των βασικών προδιαγραφών ασφαλείας για την προστασία 
από τους κινδύνους που απορρέουν από την έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία.

Δεν φαίνεται να υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση, η οποία να στηρίζει ότι η προκαλούμενη 
ακτινοβολία μεταβάλλει τον δείκτη φύλου στα νεογέννητα.

Για την πρακτική εφαρμογή της προστασίας από την ακτινοβολία, η Διεθνής Επιτροπή 
Ραδιοπροστασίας (ICRP) συνιστά η επιπλέον έκθεση ατόμου σε ακτινοβολία για όλες τις 
ανθρώπινες πρακτικές, να περιορίζεται στο 1 mSv ετησίως. Οι ισχύουσες ευρωπαϊκές 
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 βασικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, επί του παρόντος συζητούνται από το 
Συμβούλιο για 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.

Συμπέρασμα
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Η Επιτροπή έχει απόλυτη επίγνωση της υφιστάμενης επιστημονικής γνώσης σε σχέση με 
τους κινδύνους από ακτινοβολία με βάση την ηλικία και το φύλο. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το 
υφιστάμενο σύστημα προστασίας από την ακτινοβολία λαμβάνει υπόψη τις εξαρτήσεις αυτές 
και παρέχει επαρκή προστασία από τους κινδύνους από την ιονίζουσα ακτινοβολία  τόσο για 
τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, καθώς και τα βρέφη και τα παιδιά. Δεν είναι περιέλθει σε 
γνώση της Επιτροπής αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την οφειλόμενη στην ακτινοβολία 
μεταβολή του δείκτη φύλου στα νεογέννητα. Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι την προεδρία 
σημαντικών επιστημονικών οργανισμών στον τομέα της προστασίας από την ακτινοβολία 
κατέχουν γυναίκες.


