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Temats: Lūgumraksts Nr. 1186/2012, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā T. T., 
par taisnīgumu kodoldrošības jomā un dzimumu diskrimināciju drošības 
standartos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apstrīd lēmumus, ar kuriem nosaka kodoldrošības standartus, jo tie 
diskriminē sievietes, kas ir jutīgākas pret jonizējošā starojuma emisijām nekā vīrieši. Vīriešu 
noteikto standartu dēļ sievietes ir pakļautas lielākam riskam mirt no jonizējošā starojuma 
izraisīta vēža nekā vīrieši. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka pašreizējās situācijas 
(jonizējošā starojuma iedarbības) dēļ pasaulē dzimst mazāk meiteņu. Drošības pamatstandartu 
jautājumus, ar jonizējošā starojuma riskiem saistītus novērtējumus, izturības koncepciju un to, 
vai ar izmaksu un ieguvumu analīzēm var vai nevar atbilstoši noteikt vai paredzēt rezultātus, 
nevajadzētu uzticēt izlemt tikai vīriešiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Radioaktivitāte un jonizējošais starojums ir visuresoši uz Zemes. Zemes garoza satur dabīgus 
radionuklīdus, kas var nonākt pārtikas apritē, un iztvaiko radona gāzi, ko var ieelpot cilvēki. 
Kosmiskā radiācija, kas ienāk zemes atmosfērā, iedarbojas tieši uz cilvēkiem uz Zemes un 
rada kosmogoniskus radionuklīdus. Kopš radioaktivitātes atklāšanas cilvēki, izmantojot 
fizisko skaldīšanu, kodolsintēzi un aktivācijas procesus, ir radījuši mākslīgus „ķīmiskus” 
radionuklīdus, kas atmosfēras kodolieroču izmēģinājumu un kodolkatastrofu rezultātā un ar 
ikdienas izmešiem no kodolenerģijas un ar kodolenerģiju nesaistītām iekārtām ir sastopami 
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dabā. Visbeidzot starojuma ģeneratoru un radioaktīvu vielu izmantošana ir kļuvusi par 
neaizvietojamu medicīnisku diagnožu noteikšanā un ārstēšanā, kas aizvien vairāk veicina 
cilvēku apstarošanu. Tādējādi katrs cilvēks tiek pakļauts dažādiem starojuma avotiem, kas 
saskaņā ar UNSCEAR datiem veido pasaules vidējo apstarojumu aptuveni 3 mSv gadā, no 
kuriem 80 % ir saistīti ar dabiskiem starojuma avotiem, galvenokārt ar radona ieelpošanu, un 
aptuveni 20 % veido medicīniskā apstarošana. Mākslīgu radionuklīdu radītais starojums, kas 
ietver piesārņojumu no kodolieroču izmēģinājumiem atmosfērā 20. gadsimta 50. un 
60. gados, no kodolkatastrofām, piemēram, Černobiļā un Fukušimā, kā arī vēsturiskajām un 
pašreizējām emisijām no kodolenerģijas iekārtām un ar kodolenerģiju nesaistītām iekārtām, 
veido mazāk nekā 1 % no kopējā apstarojuma cilvēkam. 

Radiobioloģiskie pētījumi apstiprina, ka ir vecuma un dzimuma atkarība no starojuma 
radītajiem riskiem, atzīstot, ka, pastāvot vienādam radiācijas līmenim, zīdaiņiem un bērniem 
ir lielāks risks nekā pieaugušajiem. Līdzīgi arī sievietēm un vīriešiem atšķiras dažādu orgānu 
jutīgums pret jonizējošo starojumu. Šīs atšķirības tika apspriestas ekspertu grupā, kas minēta 
Euratom līguma 31. pantā (31. pants, Ekspertu grupa), zinātnisko semināru laikā (piemēram, 
2006. gadā par Jaunajiem atklājumiem attiecībā uz starojuma radītajiem riskiem un drošības 
pamatstandartiem un 2011. gadā par Individuālo radiojutību) un tika ņemtas vērā, ieviešot 
drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem. 

Šķiet, nav zinātnisku pierādījumu par radiācijas izraisītajām pārmaiņām jaundzimušo 
dzimuma attiecībā.

Attiecībā uz praktisko aizsardzību pret jonizējošo starojumu Starptautiskā Radioloģiskās 
aizsardzības komiteja (ICRP) iesaka, ka papildu starojuma iedarbība uz cilvēku no visām 
cilvēka darbībām būtu ierobežojama līdz 1 mSv gadā. Pašreizējie Eiropas drošības 
pamatstandarti aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem nosaka arī devas 
limitus iedzīvotāju apstarošanai — 1 mSv gadā. Šis ierobežojums nodrošina atbilstošu 
aizsardzību pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem gan sievietēm, gan vīriešiem, kā arī 
zīdaiņiem un bērniem. Eiropas drošības pamatstandarti pašreiz tiek apspriesti Padomē un 
Eiropas Parlamentā, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, kas apstiprina gan vajadzību 
noteikt devas limitus sabiedrībai, gan izstrādāt pieeju dzimuma un vecuma atšķirībām.

Secinājums

Komisija ir labi informēta par jaunākajām zinātniskajām atziņām par vecuma un dzimuma 
atkarību no jonizējošā starojuma riskiem. Komisija uzskata, ka pašreizējā sistēmā aizsardzībai 
pret starojumu ir ņemtas vērā šīs atkarības un nodrošināta atbilstoša aizsardzība pret 
jonizējošā starojuma radītajiem riskiem gan sievietēm, gan vīriešiem, kā arī zīdaiņiem un 
bērniem. Komisijai nav zināmi nekādi pārliecinoši pierādījumi par radiācijas izraisītajām 
pārmaiņām jaundzimušo dzimuma attiecībā. Visbeidzot Komisija norāda, ka svarīgas zinātnes 
struktūras aizsardzībai pret radiāciju pašreiz vada sievietes.


