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Suġġett: Petizzjoni 0686/2011 imressqa minn S.M. ta’ ċittadinanza Rumena, dwar 
talba għal miżuri ta’ rimedju li jnaqqsu t-tniġġis radjuattiv viċin l-impjant 
kimiku ta’ Amurco chemical plant (Bacău, fir-Rumanija)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tispjega li l-iskart tal-fosfoġipsum mormi viċin l-impjant kimiku ta’ Amurco 
fih il-Plutonju 210 u dan qed jipperikola s-saħħa tal-komunità tal-post. Il-petizzjonanta 
tissuġġerixxi li jitgħatta l-iskart u li jiġu sorveljati b’mod sistematiku l-livelli ta’ radjuattività 
tal-prodotti tal-impjant li jinbiegħu fl-Unjoni Ewropea. 

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-25 t’Ottubru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjonanta tgħid li l-Plutonju 210 (Pu-210) jinsab preżenti fl-iskart tal-fosfoġipsum 
mormi ħdejn l-impjant kimiku ta’ Amurco, ġewwa Bacau, ir-Rumanija, u qiegħed jipperikola 
s-saħħa tal-komunità lokali.
 Pu-210 hu element radjuattiv, karċinoġeniku. Partiċelli tal-iskart li jinġarru mir-riħ jistgħu 
jidħlu fil-pulmun ta’ abitanti fil-viċinanzi, irrispettivament minn kemm hi d-distanza mill-
impjant li joqogħdu fiha.

Sabiex jiġu evitati każijiet ġodda ta’ kanċer ikkawżati minn dan l-iskart tal-materjal, il-
petizzjonanta titlob li l-iskart jinkesa b’fojl li ma jgħaddix ilma minnu u b’2-3 ċm ta’ ħamrija. 
Il-petizzjonanta taħseb ukoll li għandhom jintużaw fondi li mhux rifondibbli għal din l-
operazzjoni. Barra minn hekk hi tipproponi li l-prodotti kollha għall-bejgħ fl-UE għandhom 
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jiġu ċċekkjati għar-radjuattività b’mod sistematiku. Hi targumenta li d-direzzjoni ewlenija tar-
riħ kienet min-Nofsinhar u li wara l-inċident ta’ Chernobyl fl-1986 il-biċċa l-kbira tal-frott u 
l-ħaxix li joriġinaw mit-Turkija kien fihom livelli eċċessivi ta’ radjuattività.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Minħabba li l-isotopu Plutonju-210 ma jeżistix, jidher li hemm żball fil-petizzjoni (jew fit-
traskrizzjoni) sal-punt li l-allegat Plutonium (Pu-210) probabbilment għandu jinqara Polonium
(Po-210).

Il-fosfoġipsum hu prodott ta’ skart mill-produzzjoni tal-fertilizzant (industrija tal-fosfat) u 
jirrappreżenta suġġett magħruf sew ta’ materjali radjuattivi li jsiru b’mod naturali. Ir-rimedju 
għal dawn il-fdalijiet jiddependi mis-sitwazzjoni lokali fis-sit ta’ Bacau li għalih jeżistu studji 
radjoloġiċi; ara pereżempju l-preżentazzjoni fuq

http://www.ean-
norm.net/lenya/ean_norm/images/pdf/workshop_4/praesentationen/Botezatu.pdf

Hi għalhekk ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet Rumeni biex jistudjaw il-każ lokali u biex 
joħorġu l-konklużjonijiet tagħhom u jiddeċiedu dwar xi miżuri li jridu jittieħdu (inkluż ir-
rimedju tas-sit). Għal dan ir-rimedju eventwali tas-sit trid tittieħed kunsiderazzjoni wkoll tal-
aspetti mhux radjoloġiċi ta’ natura ambjentali.

It-tieni parti ta’ din il-petizzjoni tittratta l-kontaminazzjoni ta’ Chernobyl fit-Turkija (1986). 
Hu magħruf li partijiet mit-Turkija kienu affettwati minn dan l-inċident sal-grad li ġiet 
ikkawżata kontaminazzjoni 'elevata' fil-prodotti tal-ikel f’dak iż-żmien (eż. reġjuni li jkabbru 
l-ġellewż u t-te ħdejn il-Baħar l-Iswed). 

Fil-preżent, kwalunkwe kontaminazzjoni attwali tkun koperta minn kontrolli fuq l-
importazzjoni ta’ prodotti tal-ikel mit-Turkija lejn l-UE. Ir-regolamenti tal-UE relevanti u 
applikabbli f’dan il-qasam huma: Ir-Regolamenti tal-Kunsill 733/2008/KE1 u 1048/2009/KE2

kif ukoll ir-Regolamenti tal-Kunsill 1609/2000/KE3 u 1635/2006/KE4.

Konklużjoni

Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, il-Kummissjoni hi tal-opinjoni li m’għandhiex bżonn tieħu aktar 
azzjoni f’dan il-każ.
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