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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0686/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā S. M., 
par pasākumiem stāvokļa uzlabošanai, lai mazinātu radioaktīvo 
piesārņojumu Amurco ķīmijas rūpnīcas apkārtnē (Bacău, Rumānija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka Amurco ķīmijas rūpnīcas tuvumā esošā fosforģipša 
atkritumu izgāztuvē atrodams Plutonijs 210, kas apdraud vietējo iedzīvotāju veselību.
Lūgumraksta iesniedzēja ierosina, ka izgāztuve jānosedz un ka sistemātiski jāuzrauga 
radioaktivitātes līmenis rūpnīcas ražojumos, kas paredzēti tirdzniecībai Eiropas Savienībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Bacău pilsētā Rumānijā esošās Amurco ķīmijas rūpnīcas 
tuvumā esošā fosforģipša atkritumu izgāztuvē atrodams Plutonijs 210 (Pu-210), kas apdraud 
vietējo iedzīvotāju veselību. Pu-210 ir radioaktīvs, kancerogēns elements. Vēja nestās 
atkritumu daļiņas var nonākt apkārtnes iedzīvotāju plaušās neatkarīgi no tā, cik tālu no 
rūpnīcas viņi dzīvo.

Lai izvairītos no jauniem šo atkritumu izraisītiem vēža gadījumiem, lūgumraksta iesniedzēja 
aicina izgāztuvi nosegt ar ūdensnecaurlaidīgu foliju un 2–3 cm biezu augsnes slāni.
Lūgumraksta iesniedzēja arī uzskata, ka šo darbu veikšanai jāizmanto neatmaksājami līdzekļi.
Viņa turklāt ierosina sistemātiski uzraudzīt radioaktivitātes līmeni ražojumos, kas paredzēti 
tirdzniecībai ES teritorijā. Viņa apgalvo, ka parasti šeit pūš dienvidu vējš un ka pēc 
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Černobiļas katastrofas 1986. gadā radioaktivitātes līmenis lielākajā daļā no Turcijas ievesto 
augļu un dārzeņu bija pārmērīgi augsts.

Komisijas komentāri

Tā kā tāds izotops kā Plutonijs-210 nepastāv, šķiet, ka lūgumrakstā (vai norakstā) ir 
ieviesusies kļūda, un minētā Plutonija (Pu-210) vietā droši vien būtu jārunā par Poloniju (Po-
210).

Fosforģipsis ir atkritumu produkts, kas rodas mākslīgā mēslojuma ražošanas rezultātā (fosfātu 
rūpniecība), un ir saistīts ar labi zināmo dabiskas izcelsmes radioaktīvo materiālu problēmu.
Šāda piesārņojuma sanācija ir atkarīga no vietējās situācijas Bacău, kur ir veikti 
radioaktivitātes pētījumi; sk., piemēram, prezentāciju šajā tīmekļa vietnē:

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

Rumānijas varas iestāžu pienākums tādēļ ir izpētīt vietējo gadījumu, izdarīt secinājumus un 
lemt par veicamajiem pasākumiem (tostarp par teritorijas sanāciju). Šādas iespējamās 
teritorijas sanācijas nolūkā ir jāņem vērā arī ar radioaktivitāti nesaistītie vides aspekti.

Šī lūgumraksta otrajā daļā runa ir par Černobiļas katastrofas radīto piesārņojumu Turcijā 
(1986. gadā). Ir zināms, ka dažas Turcijas daļas šis negadījums skāra tik lielā mērā, ka 
pārtikas produktos tolaik tika konstatēts „paaugstināts” piesārņojuma līmenis (piemēram, 
lazdu riekstu un tējas audzēšanas reģionā pie Melnās jūras).

Patlaban jebkāda veida piesārņojumu konstatētu no Turcijas uz ES importēto pārtikas 
produktu kontroles laikā. Attiecīgās šajā jomā piemērojamās ES regulas ir Padomes Regulas 
(EK) Nr. 733/20081 un (EK) Nr. 1048/20092, kā arī Komisijas Regulas (EK) Nr. 1609/20003

un (EK) Nr. 1635/20064.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka tai šajā lietā nekādi turpmāki pasākumi nav 
jāveic.
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