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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0686/2011, внесена от S.M., с румънско гражданство, относно 
искане за коригиращи мерки за намаляване на радиоактивното 
замърсяване в близост до химическия завод Amurco (Bacău, Румъния)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че във фосфогипсовото депо за отпадъци в близост 
до химическия завод Amurco има плутоний 210, който застрашава здравето на местната 
общност. Вносителят на петицията предлага депото да бъде засипано, а радиоактивните 
нива на продуктите на завода, които се продават в Европейския съюз, да бъдат 
подложени на систематично наблюдение. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителката на петицията твърди, че във фосфогипсовото депо за отпадъци в близост 
до химическия завод Amurco в Bacau, Румъния, има плутоний 210 (Pu-210), който 
застрашава здравето на местната общност. Pu-210 е радиоактивен, канцерогенен 
елемент. Отпадните частици, носени от вятъра, могат да проникнат в белите дробове на 
живущите в близост, независимо колко далеч живеят от завода.

За да бъдат избегнати нови случаи на рак, причинени от този отпаден материал, 
вносителката на петицията изисква депото да бъде покрито с водонепромокаемо фолио 
и засипано с 2-3 см почва. Вносителката на петицията смята също, че за тази операция 
следва да бъдат използвани невъзстановими средства. Допълнително тя предлага 
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всички продукти за продажба в ЕС да бъдат проверявани систематично за 
радиоактивност. Тя твърди, че главната посока на вятъра е от юг и че след аварията в 
Чернобил през 1986 г. повечето плодове и зеленчуци с произход Турция са съдържали 
прекомерно високи нива на радиоактивност.

Наблюдения на Комисията

Тъй като изотопът плутоний 210 не съществува, изглежда в петицията (или в преписа) е 
налице грешка, така че предполагаемият плутоний (Pu-210) вероятно следва да се чете 
полоний (Ро-210).

Фосфогипсът е отпаден продукт от производството на торове (фосфатната 
промишленост) и представлява добре познат проблем на естествено срещащи се 
радиоактивни материали. Отстраняването на подобни отпадъци зависи от местната 
ситуация в Bacau, за която съществуват радиологични изследвания; виж например 
презентацията в

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

Следователно румънските органи носят отговорност да изследват местния случай, да 
направят заключения и да решат какви мерки да бъдат предприети (включително 
рекултивация на обекта). За такава евентуална рекултивация на обекта трябва да се 
вземат под внимание също нерадиологични аспекти от екологичен характер.

Втората част от тази петиция се занимава с чернобилското замърсяване в Турция 
(1986 г.). Известно е, че части от Турция бяха засегнати от тази катастрофа в такава 
степен, че беше причинено „завишено“ радиоактивно замърсяване на хранителни 
продукти по онова време (например районите за отглеждане на лешници и чай в 
близост до Черно море). 

В момента всяко настоящо замърсяване би било засечено от контрола върху вноса на 
хранителни продукти от Турция към ЕС. Съответните регламенти на ЕС, приложими в 
тази област, са: Регламенти 733/2008/ЕО1 и 1048/2009/ЕО2 на Съвета, както и 
Регламенти 1609/2000/ЕО3 и 1635/2006/ЕО4 на Комисията.

Заключение

Предвид гореизложеното Комисията счита, че не е нужно да се предприемат 
допълнителни действия в този случай.
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