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Betreft: Verzoekschrift 0686/2011 ingediend door S.M. (Roemeense nationaliteit), over 
maatregelen tegen vervuiling met radioactief materiaal bij de chemische fabriek 
Amurco (Bacău, Roemenië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster legt uit dat in het afval op de stortplaats voor fosforgips bij de chemische fabriek 
Amurco het element plutonium 210 voorkomt. Dit brengt de gezondheid van de 
buurtbewoners in gevaar. Indienster stelt voor de stortplaats te laten overdekken en vraagt dat 
in de EU te koop aangeboden producten systematisch op radioactiviteit worden gecontroleerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 oktober 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Indienster beweert dat in het afval op de stortplaats voor fosforgips bij de chemische fabriek 
Amurco in Bacău, Roemenië, het element plutonium 210 (Pu-210) voorkomt. Dit brengt de 
gezondheid van de buurtbewoners in gevaar. Pu-210 is een radioactief, carcinogeen element.
Door de wind meegevoerde afvaldeeltjes kunnen in de longen van de bewoners in de 
omgeving terechtkomen, ongeacht de afstand tussen hun woning en de fabriek.

Om nieuwe gevallen van door dit afvalmateriaal veroorzaakte kanker te voorkomen, verzoekt 
indienster om de stortplaats te bedekken met waterdichte folie en twee tot drie centimeter 
aarde. Indienster is tevens van mening dat hiervoor subsidies beschikbaar moeten worden 
gesteld. Daarnaast stelt ze voor om alle producten die in de EU te koop worden aangeboden 
systematisch te controleren op radioactiviteit. Ze stelt dat ten tijde van het ongeval in 
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Tsjernobyl in 1986 de wind voornamelijk in zuidelijke richting waaide en dat na het ongeval 
het merendeel van het fruit en de groenten uit Turkije een te hoog niveau van radioactiviteit 
vertoonde.

Opmerkingen van de Commissie

Aangezien de isotoop Plutonium-210 niet bestaat, lijkt het verzoekschrift (of de transcriptie) 
een fout te bevatten, in de zin dat het vermeende Plutonium (Pu-210) waarschijnlijk Polonium
(Po-210) moet zijn.

Fosforgips is een afvalproduct dat afkomstig is van de vervaardiging van meststoffen (de 
fosfaatindustrie) en is een bekend voorbeeld van in de natuur voorkomende radioactieve 
materialen. De tegen dergelijk afval te nemen maatregelen zijn afhankelijk van de lokale 
situatie rondom de stortplaats in Bacău, waarover radiologische studies bestaan; zie 
bijvoorbeeld de presentatie op

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

Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de Roemeense autoriteiten om de lokale situatie 
te bestuderen, daaruit conclusies te trekken en besluiten te nemen over de te treffen 
maatregelen (waaronder sanering van het terrein). Bij een eventuele sanering van het terrein 
moet ook rekening worden gehouden met niet-radiologische aspecten van milieutechnische 
aard.

Het tweede deel van dit verzoekschrift heeft betrekking op radioactieve besmetting in Turkije 
ten gevolge van het ongeval in Tsjernobyl (1986). Het is bekend dat delen van Turkije hiervan 
gevolgen hebben ondervonden, waardoor na het ongeval "verhoogde" niveaus van 
radioactiviteit in voedingsmiddelen (bijvoorbeeld in hazelnoot- en theeproducerende regio's 
bij de Zwarte Zee) werden gemeten.

Op dit moment vallen eventuele huidige verontreinigingen onder de invoercontroles op van 
Turkije naar de EU uitgevoerde voedingsmiddelen. De EU-verordeningen die op dit gebied 
van toepassing zijn, zijn: Verordening (EG) nr. 733/2008/EG1 en Verordening (EG) 
nr. 1048/2009/EG2 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1609/2000/EG3 en Verordening 
(EG) nr. 1635/2006/EG4 van de Commissie.

Conclusie

In het licht van het bovenstaande is de Commissie van mening dat zij geen verdere actie in de 
zaak hoeft te ondernemen.
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