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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1186/2012 dėl lyčių diskriminacijos taikant saugos reikalavimus, 
kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė T. T. organizacijos „Nuclear 
justice“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja kelia klausimą dėl sprendimų, priimtų nustatant branduolinės saugos 
reikalavimus, nes juos taikant diskriminuojamos moterys, kurios jautresnės išmetamoms 
radioaktyvioms dalelėms nei vyrai. Dėl šių standartinių nuostatų, kurias parengė vyrai, 
moterims kyla didesnis mirties nuo spinduliuotės sukelto vėžio pavojus nei vyrams. Peticijos 
pateikėja teigia, kad dėl esamos padėties (spinduliuotės poveikio) pasaulyje gimsta mažiau 
mergaičių. Vyrams neturėtų būti patikėta spręsti klausimų, susijusių su pagrindiniais saugos 
reikalavimais, spinduliuotės pavojaus vertinimu, toleravimo samprata ir tuo, ar atliekant 
sąnaudų ir naudos analizę tinkamai įvertinami arba numatomi rezultatai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Žemėje radioaktyvumas ir jonizuojančioji spinduliuotė yra visur. Žemės plutą sudaro 
natūralūs radionuklidai, kurie gali patekti į maisto grandinę, taip pat iš jos garuoja radono 
dujos, kurias gali įkvėpti žmonės. Į Žemės atmosferą patenkanti kosminė spinduliuotė 
tiesiogiai veikia žmones ir sukuria kosmogeninius radionuklidus. Atradę radioaktyvumą, 
naudodami fizinio padalijimo, sintezės ir aktyvinimo procesus, žmonės sukūrė dirbtinius 
„žmogaus darbo“ radionuklidus, kurių, dėl branduolinių ginklų bandymų atmosferoje, 
branduolinių avarijų ir įprastų branduolinių ir nebranduolinių objektų išmetamų dalelių, 
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galima aptikti aplinkoje. Galiausiai spinduliuotės generatoriai ir radioaktyviosios medžiagos 
jau tapo neatskiriama medicinos diagnostikos ir gydymo dalimi, kuri vis labiau didina žmonių 
patiriamą apšvitą. Todėl kiekvienas asmuo yra veikiamas tam tikrų spinduliuotės šaltinių, 
kurie, pagal Jungtinių Tautų mokslinio komiteto atominės spinduliuotės poveikiui tirti 
(UNSCEAR) duomenis, visame pasaulyje vidutiniškai lemia 3 mSv apšvitą per metus, ir 
80 proc. šios apšvitos patiriama iš natūralių spinduliuotės šaltinių, daugiausia įkvepiant 
radoną, ir apie 20 proc. dėl medicininio poveikio. Dirbtinių radionuklidų lemiama apšvita, 
kuri apima taršą dėl branduolinių ginklų bandymų atmosferoje šeštajame ir septintajame 
praeito amžiaus dešimtmetyje, branduolinių avarijų, pvz., Černobylyje ir Fukušimoje, taip pat
dėl praeityje ir dabar branduolinių ir nebranduolinių objektų išmetamų dalelių, sudaro mažiau 
kaip 1 proc. visos individualaus asmens patiriamos apšvitos. 

Radiobiologiniais tyrimais patvirtinta, kad spinduliuotės pavojus priklauso nuo amžiaus ir 
lyties, pripažįstant, kad esant vienodam spinduliuotės lygiui kūdikiai ir vaikai patiria didesnį 
pavojų nei suaugusieji. Panašiai skiriasi ir vyrų bei moterų skirtingų organų jautrumas 
jonizuojančiajai spinduliuotei. Šiuos skirtumus moksliniuose seminaruose (pvz., 2006 m. 
seminaras „Naujos įžvalgos dėl spinduliuotės pavojaus ir pagrindinių saugos standartų“ ir 
2011 m. seminaras „Individualus radiacinis jautrumas“) aptarė Euratomo sutarties 
31 straipsnyje minima ekspertų grupė (31 straipsnis, Ekspertų grupė) ir jie buvo svarstomi 
nustatant pagrindinius saugos standartus, siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios 
spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų. 

Kiek žinoma, nėra jokių mokslinių įrodymų dėl spinduliuotės sukelto naujagimių lyčių 
skirtumo.

Praktiniam radiacinės saugos įgyvendinimui Tarptautinė radiacinės saugos komisija (TRSK) 
rekomenduoja, kad papildoma radiacinė apšvita asmeniui iš bet kokios žmogaus veiklos 
nesudarytų daugiau kaip 1 mSv per metus. Dabartiniuose Europos pagrindiniuose saugos 
standartuose, skirtuose užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos 
keliamų pavojų, taip pat nustatyta 1 mSv per metus gyventojų apšvitos dozė. Toks 
apribojimas užtikrina tinkamą apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus 
ir vyrams, ir moterims, taip pat kūdikiams ir vaikams. Šiuo metu pagrindiniai Europos saugos 
standartai svarstomi Taryboje ir Europos Parlamente pagal Komisijos pasiūlymą, kuriame 
patvirtintas abiejų ribinių dozių gyventojams galiojimas ir požiūris į amžiaus ir lyčių 
skirtumus.

Išvada

Komisija gerai žino apie esamas mokslines žinias dėl spinduliuotės pavojaus skirtingo 
amžiaus ir lyties asmenims. Komisija mano, kad dabartinėje radiacinės saugos sistemoje 
atsižvelgta į šiuos skirtumus ir užtikrinama tinkama apsauga nuo pavojų, dėl 
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos kylančių ir moterims, ir vyrams, taip pat kūdikiams ir 
vaikams. Komisijai nežinomi jokie įtikinami įrodymai, kad dėl spinduliuotės poveikio pakistų 
naujagimių lyčių santykis. Galiausiai Komisija pažymi, kad šiuo metu svarbioms radiacinės 
saugos mokslinėms institucijoms vadovauja moterys.“


