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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: S.M. román állampolgár által benyújtott 0686/2011. számú petíció az 
Amurco (Bacău, Románia) melletti vegyi kombinát környezetében a 
radioaktív szennyezés csökkentésére irányuló intézkedések foganatosításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Amurco vegyi kombinát melletti foszforgipsz-tározóban 
tárolt anyag 210-es plutóniumot tartalmaz és ezáltal veszélyezteti az üzem szomszédságában 
élők egészségét. A petíció benyújtója a tározó befedésére irányuló intézkedésekre tesz 
javaslatot és kéri, hogy rendszeresen mérjék az Európai Unióba eladásra szánt termékek 
radioaktivitását. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Amurco vegyi kombinát melletti foszforgipsz-
tározóban tárolt anyag 210-es plutóniumot (Pu-210) tartalmaz, és ezáltal veszélyezteti a helyi 
közösség egészségét. A Pu-120 egy radioaktív, rákkeltő elem. A szél által szállított 
hulladékrészecskék bejuthatnak a közelben lakók tüdejébe, függetlenül attól, milyen 
távolságban élnek az üzemtől.

Az említett hulladékanyag okozta daganatos betegségek új eseteinek elkerülése érdekében a 
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petíció benyújtója azt kéri, hogy a tározót vízhatlan fóliával és 2–3 cm-nyi talajréteggel fedjék 
be. A petíció emellett úgy gondolja, hogy ehhez a művelethez vissza nem térítendő 
finanszírozást kellene igénybe venni. Ezenfelül azt javasolja, hogy az EU-ban értékesíteni 
kívánt összes terméket szisztematikusan meg kell vizsgálni annak radioaktivitása 
tekintetében. Azzal érvel, hogy az uralkodó szélirány a déli, és az 1986-os csernobili 
katasztrófa után a Törökországból származó gyümölcs és zöldség zöme túl nagy 
radioaktivitást mutatott.
A Bizottság észrevételei

Mivel az említett 210-es plutóniumizotóp nem létezik, a petíció (vagy az átirat) a jelek szerint 
hibás, így az állítólagos plutónium (Pu-210) feltehetőleg polóniumnak (Po-210) értendő.

A foszforgipsz a műtrágyatermelés (foszfátipar) mellékterméke, és a természetben előforduló 
radioaktív anyagok jól ismert kérdései közé tartozik. Az ilyen hulladékanyagokkal 
kapcsolatos helyreállító intézkedések a bacaui telephelyen fennálló helyi körülményektől 
függenek, amelyről radiológiai tanulmányok állnak rendelkezésre; lásd például az alábbi 
linken elérhető prezentációt:

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

Ezért a román hatóságok feladata, hogy tanulmányozzák a helyi esetet, és következtetéseket 
vonjanak le, valamint határozzanak az esetleges megteendő intézkedésekről (beleértve a 
terület helyreállítását). A terület végleges helyreállítása esetén a nem radiológiai, 
környezetvédelmi jellegű szempontokat is figyelembe kell venni.

A petíció második része a csernobili eredetű törökországi szennyezéssel foglalkozik. 
Ismeretes, hogy Törökország egyes részeit ez a baleset olyan mértékben érintette, amely 
akkor az élelmiszerek „megemelkedett” szennyeződését okozta (pl. a Fekete-tengerhez közeli 
régiókban termesztett mogyoróban és teában). 

Jelenleg az esetleges aktuális szennyeződésre a Törökországból az EU-ba behozott 
élelmiszerekre irányuló importellenőrzések vonatkoznak. Az e területen alkalmazandó 
mérvadó uniós rendeletek a következők: a 733/2008/EK1 és 1048/2009/EK2 tanácsi rendelet, 
valamint az 1609/2000/EK3 és 1635/2006/EK4 bizottsági rendelet.
Következtetés

A fentieket figyelembe véve a Bizottság véleménye az, hogy ebben az ügyben semmilyen 
további intézkedést nem kell tennie.
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