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sikurezza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed tikkontesta d-deċiżjonijiet meħuda fit-twaqqif ta’ standards tas-sikurezza 
nukleari peress li dawn qed jiddiskriminaw lin-nisa li huma aktar sensittivi għall-emissjonijiet 
radjuattivi milli l-irġiel. Bħala riżultat tat-twaqqif ta’ dawk l-istandards, li huma stabbiliti 
mill-irġiel, in-nisa huma f’riskju akbar li jmutu minn kanċer ikkawżat mir-radjazzjoni mill-
irġiel. Il-petizzjonanta ssostni li bħala riżultat tas-sitwazzjoni attwali (esponiment għar-
radjazzjoni) qed jitwieldu inqas trabi bniet globalment. Il-kwistjonijiet tal-istandards bażiċi 
tas-sikurezza, il-valutazzjonijiet tar-riskju tar-radjazzjoni, il-kunċett tat-tollerabbiltà u jekk l-
analiżi tal-ispiża/benefiċċju tkejjilx jew tbassarx ir-riżultati b’mod adegwat m’għandhomx 
jiġu deċiżi mill-irġiel biss.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Ir-radjazzjoni radjuattiva u jonizzanti tinsab kullimkien fid-dinja. Il-qoxra tad-dinja fiha 
radjunuklidi naturali li jistgħu jidħlu fil-katina alimentari, u titfa’ ’l barra gass radon li jista’ 
jinġibed mill-pulmun tal-bniedem. Ir-radjazzjoni kożmika li tidħol fl-atmosfera tad-dinja 
tesponi direttament lill-bnedmin fuq id-dinja u tipproduċi radjunuklidi kożmoġeniċi. Mill-
iskoperta tar-radjuattività lil hawn, il-bnedmin, permezz ta’ fissjoni, fużjoni u proċessi ta’ 
attivazzjoni fiżiċi, ipproduċew radjunuklidi artifiċjali magħmula mill-bniedem li jistgħu 
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jinstabu fl-ambjent bħala riżultat tal-ittestjar atmosferiku tal-armi nukleari, l-aċċidenti 
nukleari u l-iskarigu ta’ rutina minn installazzjonijiet nukleari u mhux nukleari. Fl-aħħar nett, 
l-użu tal-ġeneraturi tar-radjazzjoni u s-sustanzi radjuattivi sar indispensabbli għad-dijanjożi 
medika u t-trattament li jikkontribwixxi dejjem aktar għall-esponiment tal-individwi għar-
radjazzjoni. Għaldaqstant kull individwu huwa soġġett għal firxa ta’ sorsi ta’ radjazzjoni li, 
skont UNSCEAR, twassal għal esponiment medju ta’ madwar 3 mSv fis-sena madwar id-
dinja kollha, 80 % minnu jseħħ minħabba sorsi ta’ radjazzjoni naturali, prinċipalment 
permezz tar-radon li jittieħed bin-nifs u madwar 20 % huwa esponiment mediku. Il-kontribut 
mir-radjunuklidi artifiċjali, li jinkludi l-kontaminazzjoni mill-ittestjar atmosferiku tal-armi 
nukleari tas-snin 50 u 60, mill-aċċidenti nukleari bħal dawk ta’ Chernobyl u Fukushima, u 
mill-emissjonijiet storiċi u attwali minn installazzjonijiet nukleari u mhux nukleari, jammonta 
għal anqas minn 1 % tal-esponiment totali tal-individwu. 

L-istudji radjubijoloġiċi jikkonfermaw li r-riskji tar-radjazzjoni jvarjaw skont l-età u s-sess, u 
jirrikonoxxu li fl-istess livell ta’ radjazzjoni, it-trabi u t-tfal ikunu f’riskju akbar mill-adulti. 
Bl-istess mod, l-individwi ta’ sess femminil u maskil jesperjenzaw differenzi fis-sensittività 
ta’ organi differenti għar-radjazzjoni jonizzanti. Dawn id-differenzi ġew diskussi mill-Grupp 
tal-Esperti li hemm referenza għalih fl-Artikolu 31 tat-Trattat Euratom (l-Artikolu 31 Il-Grupp 
tal-Esperti) matul is-Seminars Xjentifiċi (pereżempju fl-2006 dwar Perspettivi ġodda fir-riskju 
tar-radjazzjoni u l-istandards bażiċi tas-sikurezza, u fl-2011 dwar Radjusensittività 
individwali) u ġew ikkunsidrati meta ġew stabbiliti standards bażiċi tas-sikurezza għall-
protezzjoni kontra l-perikli li jirriżultaw mill-esponiment għar-radjazzjoni jonizzanti. 

Jidher li ma hemm l-ebda evidenza xjentifika għal bidla fil-proporzjon tas-sess tat-trabi 
minħabba r-radjazzjoni.

Għall-implimentazzjoni prattika tal-protezzjoni mir-radjazzjoni, il-Kummissjoni 
Internazzjonali għall-Ħarsien Radjoloġiku (ICRP) tirrakkomanda li l-esponiment għar-
radjazzjoni addizzjonali ta’ individwu mill-prattiki umani kollha għandu jiġi limitat għal 
1 mSv fis-sena. L-istandards bażiċi tas-sikurezza Ewropej attwali għall-protezzjoni kontra l-
perikli li jirriżultaw mill-esponiment għal radjazzjoni jonizzanti jistipulaw ukoll limitu tad-
doża għall-esponiment pubbliku ta’ 1 mSv fis-sena. Din il-limitazzjoni tiżgura protezzjoni 
xierqa kontra r-riskji tar-radjazzjoni jonizzanti kemm għall-individwi ta’ sess femminil kif 
ukoll għal dawk ta’ sess maskil, u anke għat-trabi u t-tfal. L-istandards bażiċi ta’ sikurezza 
Ewropej bħalissa qegħdin jiġu diskussi fil-Kunsill u fil-Parlament Ewropew abbażi ta’ 
proposta tal-Kummissjoni li tikkonferma l-validità kemm tal-limiti tad-doża pubblika kif 
ukoll l-approċċ għad-differenzi tal-età u s-sess.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni hija konxja ferm tal-għarfien xjentifiku attwali dwar il-varjazzjoni tar-riskji 
tar-radjazzjoni skont l-età u s-sess. Il-Kummissjoni temmen li s-sistema attwali ta’ protezzjoni 
mir-radjazzjoni tieħu inkunsiderazzjoni din il-varjazzjoni u tipprovdi protezzjoni xierqa 
kontra l-perikli li jirriżultaw mill-esponiment għar-radjazzjoni jonizzanti kemm għall-
individwi ta’ sess femminil kif ukoll maskil u anke għat-trabi u t-tfal. Il-Kummissjoni mhix 
konxja ta’ xi evidenza interessanti għal bidla fil-proporzjon tas-sess tat-trabi minħabba r-
radjazzjoni. Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tinnota li l-korpi xjentifiċi importanti fil-
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protezzjoni mir-radjazzjoni huma attwalment ippreseduti min-nisa.


