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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0120/2010, ippreżentata minn José Soto Cepas, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem l-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema tal-ex Andújar Uranium Mill, dwar 
is-sitwazzjoni ta’ dawk impjegati minnha

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, bħala president tal-assoċjazzjoni msemmija, jixtieq jiġbed l-attenzjoni tal-
Parlament dwar is-sitwazzjoni tal-ex impjegati tal-Andújar Uranium Mill, li ngħalqet fl-1981.
Mill-126 ħaddiem impjegat magħha meta ngħalqet, 56 minnhom mietu bil-kanser. Ġew 
sottomessi għadd ta’ rapporti mill-petizzjonanti li qed jippruvaw juru r-rabta bejn il-kawża u 
l-effett tal-esponiment għar-radjazzjoni jonizzanti fil-post tax-xogħol u r-rata ta’ mortalità 
għolja fost il-ħaddiema. Dawk ikkonċernati qed jitolbu rikonoxximent uffiċjali tal-fatt li l-
problemi f’saħħithom huma relatati max-xogħol, u għaldaqstant, rikonoxximent tad-drittijiet 
tagħhom li jirriżultaw minn dan.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta' Mejju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta' Settembru 2010

Il-petizzjonant, fil-kariga teiegħu bħala President tal-Assoċjazzjoni ta' ex ħaddiema tal ex 
Andújar Uranium Mill, jiġbed l-attenzjoni tal-PE dwar is-sitwazzjoni ta' dawn l-ex ħaddiema.  
Skont il-petizzjonant, l-Andújar Uranium Mill kienet attiva mill-1959 sal-1981, u kienet 
tipproċessa l-minerali tal-uranju sabiex jinkiseb konċentrat tal-ossidu tal-uranju. Mill-126 
impjegat li kienu impjegati magħha meta għalqet, 56 minnhom mietu b'diversi tipi ta' kanser, 
u ħafna minn dawk li għadhom ħajjin huma affettwati b'xi mod minħabba l-kuntatt tagħhom 
mal-uranju.
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Il-petizzjonant jirreferi għall-attività mwettqa minn grupp ta' ħidma ta' tobba appoġġjat minn 
tim mutlidixxiplinari fi sptar universitarju pubbliku kkummissjonat mill-Ministeru Reġjonali 
għas-Saħħa tal-Gvern Reġjonali Andalusjan. Fl-2007, il-Grupp ta' Ħidma ħareġ rapport li 
janalizza d-dejta disponibbli u r-rabta potenzjali bejn il-problemi ta' saħħa u l-esponiment 
għall-uranju fil-post tax-xogħol.

Barra minn hekk, il-petizzjonant jirreferi wkoll għal rapport ta' analiżi tekniku u legali li kien 
ippreżentat lill-Kungress Spanjol dwar is-saħħa u s-sikurezza fil-post tax-xogħol rigward l-
esponiment għal radjazzjoni jonizzanti tal-ex ħaddiema tal-Andújar Uranium Mill.

Il-petizzjonant jenfasizza l-fatt li minkejja dawn iż-żewġ rapporti, il-korp nazzjonali 
kompetenti għadu ma rrikonoxxa la l-oriġini okkupazzjonali tal-problemi ta' saħħa ta' dawn l-
ex ħaddiema u lanqas d-drittijiet li joriġinaw minn tali rikonoxximent la għalihom u lanqas 
għar-romol tal-ħaddiema li mietu, kif ukoll li l-awtoritajiet pubbliċi għadhom mhumiex qed 
jieħdu azzjoni biex tinstab soluzzjoni, u li l-qrati nazzjonali kienu jieħdu deċiżjoni kontra l-
ħaddiema, li kienu qed jitolbu li jiġi rikonoxxut il-fatt li kienu qed ibatu minn marda 
okkupazzjonali.

Il-petizzjonant iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti biex jaqblu b'urġenza mal-Assoċjazzjoni 
ta' ex Ħaddiema tal-ex Andújar Uranium Mill dwar il-kriterji u l-metodu għal kumpens 
finanzjarju lill-ħaddiema u lill-familji tagħhom għall-ħsara li saritilhom waqt xogħolhom.

Għandu jkun innutat mill-bidu nett li r-rikonoxximent ta' mard okkupazzjonali li għalih 
jingħata kumpens jaqa' fi ħdan il-kompetenza nazzjonali ta' kull Stat Membru tal-UE.

Fil-livell tal-UE, il-Kummissjoni adottat ir-Rakkomandazzjoni tad-19 ta' Settembru 2009 
dwar l-iskeda Ewropea ta' mard okkupazzjonali, li tistieden lill-Istati Membri jieħdu ċerti 
azzjonijiet rigward il-mard imsemmi fl-Iskeda Ewropea ta' mard okkupazzjonali (Anness I 
tar-Rakkomandazzjoni) u l-mard issuspettat li l-oriġini tiegħu huwa okkupazzjonali li għandu 
jkun suġġett għal notifika u li jista' jitqies aktar 'il quddiem biex jiddaħħal fl-Anness I tal-
iskeda Ewropea (Anness II tar-Rakkomandazzjoni).

Għalhekk, irrakkomandat li l-Istati Membri, inter alia:

"1. Idaħħlu mill-aktar fis possibbli fil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tagħhom dwar mard okkupazzjonali rikonoxxut xjentifikament li għalih jista' 
jingħata kumpens u li huwa suġġett għal miżuri ta' prevenzjoni, l-iskeda Ewropa fl-Anness I;

2. Jieħdu passi biex idaħħlu fil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
tagħhom id-dritt ta' ħaddiema għal kumpens fir-rigward ta' mard okkupazzjonali jekk il-
ħaddiem ikun qed ibati minn kundizzjoni mhux elenkata fl-Anness I iżda li jista' jiġi ppruvat 
li l-oriġini u n-natura tagħha huma okkupazzjonali, partikolarment jekk il-kundizzjoni tkun 
elenkata fl-Anness II" (Artikolu 1).

Huwa stabbilit ukoll li huma l-Istati Membri stess li għandhom jiddeterminaw il-kriterji għar-
rikonoxximent ta' kull marda okkupazzjonali skont il-liġijiet jew il-prassi nazzjonali fis-seħħ 
(Artikolu 2).
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Madankollu, il-fatti msemmija mill-petizzjonant seħħew matul il-perjodu mill-1959 sal-1981, 
qabel l-adeżjoni tar-Renju ta' Spanja mal-Komunitajiet Ewropej (issa l-Unjoni Ewropea), 
adeżjoni li seħħet fl-1986. Konsegwentement, din is-sitwazzjoni għandha tiġi eżaminata 
esklużivament skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

Din il-petizzjoni tikkonċerna fatti li ġraw qabel l-adeżjoni tar-Renju ta' Spanja mal-
Komunitajiet Ewropej (issa l-Unjoni Ewropea). Għalhekk għandha tiġi eżaminata skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli. 


