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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0686/2011, którą złożył S.M. (Rumunia) w sprawie podjęcia działań w 
celu zmniejszenia zanieczyszczenia radioaktywnego w okolicy zakładu 
chemicznego Amurco (Bacău, Rumunia)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że na składowisku fosfogipsu w pobliżu zakładu chemicznego 
Amurco występuje pluton 210, stanowiący zagrożenie dla społeczności lokalnej. Składający 
petycję zaleca zabezpieczenie składowiska i systematyczne monitorowanie poziomu 
radioaktywności produktów zakładu przeznaczonych do sprzedaży w Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 października 2011 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Składający petycję twierdzi, że na składowisku fosfogipsu w pobliżu zakładu chemicznego 
Amurco w mieście Bacau, w Rumunii, występuje pluton 210 (Pu-210), stanowiący zagrożenie 
dla społeczności lokalnej. Pu-210 jest pierwiastkiem radioaktywnym i rakotwórczym. Cząstki 
odpadów przenoszone przez wiatr mogą dostać się do płuc żyjących w pobliżu mieszkańców, 
bez względu na to, jak daleko mieszkają od zakładu.

Aby uniknąć nowych przypadków zachorowania na raka z powodu tego materiału 
odpadowego, składający petycję zwraca się z prośbą o przykrycie składowiska wodoodporną 
folią oraz obsypanie go warstwą ziemi o grubości 2–3 cm. Składający petycję uważa też, że 
na ten cel należy przeznaczyć fundusze niepodlegające zwrotowi. Ponadto proponuje, aby 
wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży w UE były poddawane systematycznej 
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kontroli pod kątem radioaktywności. Twierdzi, że głównym kierunkiem wiatru jest kierunek 
południowy oraz że w następstwie wypadku w Czarnobylu w 1986 r. większość owoców i 
warzyw pochodzących z Turcji zawierała podwyższone poziomy radioaktywności.

Uwagi Komisji

Z uwagi na fakt, iż izotop pluton-210 nie istnieje, wydaje się, że w petycji (lub jej zapisie) 
pojawił się błąd, a jeśli chodzi o domniemany pluton (Pu-210) prawdopodobnie mowa o
polonie (Po-210).

Fosfogips to odpad powstający w wyniku produkcji nawozów (przemysł fosforanu) oraz jest 
dobrze znanym naturalnie występującym materiałem promieniotwórczym. Remediacja takich 
odpadów zależy od lokalnej sytuacji terenu Bacau, na temat którego opracowania pod kątem 
radioaktywności istnieją, patrz np. prezentacja pod adresem

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

W związku z powyższym na rumuńskich władzach spoczywa odpowiedzialność za 
sprawdzenie tego lokalnego przypadku i wyciągnięcie wniosków oraz podjęcie ewentualnych 
działań (w tym dotyczących remediacji terenu). W przypadku potencjalnej remediacji terenu 
należy wziąć pod uwagę również nieradiologiczne aspekty środowiskowe.

Druga część petycji dotyczy skażenia w Turcji (1986 r.) spowodowanego wypadkiem w 
Czarnobylu. Wiadomo, że część Turcji została dotknięta skutkami tego wypadku do tego 
stopnia, że spowodowały one „podwyższone” skażenie środków żywności w tamtym czasie 
(np. regiony, w których uprawia się orzechy laskowe i herbatę w pobliżu Morza Czarnego). 

Obecnie wszelkie bieżące skażenia podlegałyby kontroli przywozowej żywności z Turcji do 
UE. W tym zakresie zastosowanie mają odpowiednie rozporządzenia UE: rozporządzenie 
Rady (WE) nr 733/2008/WE1i nr 1048/2009/WE2, jak również rozporządzenia Komisji nr 
1609/2000/WE3oraz nr 1635/2006/WE4.

Wniosek

Mając na uwadze powyższe, Komisja jest zdania, iż nie ma potrzeby, aby podejmowała 
jakiekolwiek dalsze działania w tej sprawie.

                                               
1 Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 1.
2 Dz.U. L 290 z 6.11.2009, s. 4.
3 Dz.U. L 185 z 25.7.2000, s. 27.
4 Dz.U. L 306 z 7.11.2006, s. 3.


