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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0686/2011 af S.M., rumænsk statsborger, om indførelsen af 
forholdsregler med henblik på at reducere den radioaktive forurening i nærheden 
af den kemiske fabrik Amurco (Bacău, Rumænien)

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at der findes plutonium 210 i det fosforholdige gipsaffald på 
lossepladsen i nærheden af den kemiske fabrik Amurco, og at dette er til fare for sundheden i 
lokalsamfundet. Andrageren foreslår, at lossepladsen dækkes over, og at 
radioaktivitetsniveauerne i fabrikkens produkter til salg i EU overvåges systematisk. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. oktober 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012.

"Andrageren hævder, at der findes plutonium 210 (Pu-210) i det fosforholdige gipsaffald på 
lossepladsen i nærheden af den kemiske fabrik Amurco i Bacău, Rumænien, og at dette er til 
fare for sundheden i lokalsamfundet. Pu-210 er et radioaktivt, kræftfremkaldende element. 
Affaldspartikler, der bæres af vinden, kan komme ind i lungerne på de omkringboende, uanset 
hvor langt de bor fra anlægget.

For at undgå nye kræfttilfælde forårsaget af dette affaldsmateriale anmoder andrageren om, at 
lossepladsen overdækkes med vandtæt folie og 2-3 cm jordfyld. Andrageren mener endvidere, 
at der skal anvendes ikkerefunderbare midler til denne opgave. Desuden foreslår hun, at alle 
produkter til salg i EU systematisk skal kontrolleres for radioaktivitet. Hun hævder, at den 
overvejende vindretning var sydlig, og at de fleste frugter og grøntsager fra Tyrkiet efter 
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Tjernobylulykken i 1986 indeholdt høje niveauer af radioaktivitet.

Kommissionens bemærkninger

Da isotopen plutonium-210 ikke findes, ser det ud til, at der er en fejl i andragendet (eller i 
udskriften), og det påståede plutonium (Pu-210) bør sandsynligvis læses polonium (Po-210).

Den fosforholdige gibs er et affaldsprodukt fra gødningsproduktion (fosforindustrien) og er et 
velkendt problem med naturligt forekommende radioaktive materialer. Oprydning af denne 
type affald er afhængig af den lokale situation på Bacăuanlægget, som der findes radiologiske 
undersøgelser af. Se f.eks. præsentationen på:

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

Det er derfor de rumænske myndigheders ansvar at undersøge den lokale sag og drage 
konklusioner samt træffe beslutning om eventuelle foranstaltninger, der skal iværksættes 
(herunder oprydning på stedet). Ved en sådan mulig oprydning skal der også tages hensyn til 
ikkeradiologiske aspekter i den omgivende natur.

Anden del af dette andragende angår Tjernobylforureningen i Tyrkiet (1986). Det er velkendt, 
at dele af Tyrkiet blev berørt af denne ulykke i en grad, der forårsagede øget forurening i 
fødevarer på dette tidspunkt (f.eks. i regioner, hvor der voksede hasselnødder og te nær 
Sortehavet). 

På nuværende tidspunkt registreres en eventuel forurening af kontroller af fødevareimport fra 
Tyrkiet til EU. De relevante EU-forordninger, som er gældende på dette område, er Rådets 
forordning (EF) nr. 733/20081 og (EF) nr. 1048/20092 samt Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1609/20003 og (EF) nr. 1635/20064.

Konklusion

På baggrund af ovenstående mener Kommissionen ikke, at det er nødvendigt at foretage sig 
yderligere i denne sag."
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