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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megkérdőjelezi a nukleáris biztonsági szabványokkal kapcsolatban 
hozott határozatokat, mivel ezek hátrányosan különböztetik meg a nőket, akik a radioaktív 
sugárzással szemben érzékenyebbek, mint a férfiak. Ezen szabványok következtében –
amelyeket férfiak állapítanak meg – a nők esetében nagyobb annak a kockázata, hogy a 
radioaktív sugárzás okozta rákban meghalnak, mint a férfiak. A petíció benyújtója azt állítja, 
hogy a jelenlegi helyzet (sugárterhelés) következtében kevesebb lány születik világszerte. Az 
alapvető biztonsági szabványok kérdéseit, radioaktivitással kapcsolatos 
kockázatértékeléseket, a tűrőképesség fogalmát, valamint hogy a költség-haszon elemzések 
megfelelően mérik vagy jósolják meg az eredményeket nem szabad, hogy a férfiak döntsék el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A radioaktivitás és az ionizáló sugárzás a Földön mindenhol jelen van. A földkéreg 
természetes radionuklidokat tartalmaz, amelyek a táplálékláncba kerülhetnek, valamint 
radongázt bocsát ki, amely belélegzéssel kerülhet az ember szervezetbe. A kozmikus sugárzás 
a Föld légkörébe érve közvetlenül éri az embereket, és kozmogenikus radionuklidokat képez. 
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A radioaktivitás felfedezése óta az emberek fizikai fisszió, fúzió és aktivációs folyamatok 
segítségével állítottak elő mesterséges, „emberi eredetű” radionuklidokat, amelyek − a légköri 
nukleáris fegyverkísérletek, nukleáris balesetek és a nukleáris, illetve nem nukleáris 
létesítmények mindennapi kibocsátásának eredményeként – megtalálhatók a környezetben. 
Végül pedig, a sugárzásgenerátorok és a radioaktív anyagok használata az orvosi diagnosztika 
és kezelés elengedhetetlen részévé vált, ami egyre inkább hozzájárul az egyének 
sugárkitettségéhez. Emiatt az emberek sokféle sugárforrással kerülnek kapcsolatba, ami az 
ENSZ atomsugárzás hatásaival foglalkozó tudományos bizottsága (UNSCEAR) szerint évi 
körülbelül 3 mSv világszintű átlagos sugárterheléshez vezet, amelynek 80%-a természetes 
sugárforrásokból, leginkább a radon belélegzéséből, míg mintegy 20%-a orvosi 
sugárterhelésből származik. A mesterséges radionuklidok – amelyek magukban foglalják az 
1950-es és ’60-as években folytatott légköri nukleáris fegyverkísérletekből, a nukleáris 
balesetekből, köztük a csernobili és a fukusimai balesetből származó szennyezést, valamint a 
nukleáris, illetve nem nukleáris létesítmények korábbi és jelenlegi kibocsátását – az egyén 
teljes sugárkitettségének kevesebb mint 1%-áért felelősek. 

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 
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 jelek szerint nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a sugárzás az újszülöttek nemi 
arányában változást okozna.

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 biztonsági 
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 életkor és nemi különbségek 
szerinti megközelítést, a Tanács és az Európai Parlament jelenleg vizsgálja az európai 
alapvető biztonsági előírásokat.

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 
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gyermekek számára egyaránt. A Bizottságnak nincs tudomása olyan egyértelmű 
bizonyítékról, amely igazolná, hogy a sugárzás az újszülöttek nemi arányában változást 
okozna. Végül a Bizottság megjegyzi, hogy jelenleg a sugárvédelem területén működő 
jelentős tudományos szervek élén nők állnak.


