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de măsuri pentru reducerea poluării radioactive lângă combinatul chimic Amurco 
(Bacău, România)

1. Rezumatul petiției

Petiționara explică faptul că elementul Plutoniu 210 este prezent în deșeul care formează 
halda de fosfogips de lângă combinatul chimic Amurco și pune în pericol sănătatea 
locuitorilor din vecinătate. Petiționara sugerează măsuri de acoperire a haldei respective și 
solicită să se verifice în mod sistematic radioactivitatea produselor oferite spre vânzare în 
Uniunea Europeană. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționara susține faptul că elementul Plutoniu 210 (Pu-210) este prezent în deșeul care 
formează halda de fosfogips de lângă combinatul chimic Amurco din Bacău, România și pune 
în pericol sănătatea locuitorilor din vecinătate. Pu-210 este un element radioactiv, cancerigen. 
Particulele de deșeuri purtate de vânt pot intra în plămânii locuitorilor din apropiere, 
indiferent de distanța la care aceștia locuiesc față de combinat.

Pentru a evita noi cazuri de cancer, cauzate de deșeuri, petiționara solicită ca halda să fie 
acoperită cu o folie impermeabilă și cu un strat de pământ de 2-3 cm. De asemenea, 
petiționara consideră că pentru această operațiune ar trebui utilizate fonduri nerambursabile. 
În plus, aceasta propune ca toate produsele destinate vânzării în UE să fie verificate în mod 
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sistematic pentru determinarea nivelului de radioactivitate. Petiționara susține că principala 
direcție a vântului a fost către sud și că, după accidentul din 1986 de la Cernobîl, multe fructe 
și legume care proveneau din Turcia prezentau niveluri excesive de radioactivitate.

Observațiile Comisiei

Dat fiind că izotopul Plutoniu-210 nu există, se pare că există o eroare în petiție (sau în 
transcriere), în sensul că presupusul Plutoniu (Pu-210) ar fi probabil Poloniu (Po-210).

Fosfogipsul este un deșeu din producția de îngrășăminte (industria fosfaților) și reprezintă o 
chestiune bine-cunoscută legată de materiile radioactive care apar în mod natural. Remedierea 
unor astfel de deșeuri depinde de situația locală de la combinatul din Bacău, pentru care există 
studii radiologice; a se vedea, de exemplu, prezentarea de la

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

Prin urmare, autoritățile din România au responsabilitatea de a analiza cazul local, de a 
concluziona și de a decide cu privire la măsurile care trebuie luate (inclusiv remedierea 
amplasamentului). Pentru o astfel de posibilă remediere a amplasamentului, trebuie luate în 
considerare și aspecte neradiologice legate de mediul înconjurător.

Cea de a doua parte a acestei petiții vizează contaminarea de la Cernobîl în Turcia (1986). 
Este cunoscut faptul că unele părți din Turcia au fost afectate de acest accident la un nivel 
care a cauzat o contaminare „sporită” a alimentelor în perioada respectivă (de exemplu, 
regiunile în care se cultivă ceai și alune, de lângă Marea Neagră). 

În prezent, orice contaminare actuală ar intra sub incidența controalelor aplicate importurilor 
de alimente din Turcia în UE. Regulamentele UE relevante, aplicabile în acest domeniu sunt: 
Regulamentul (CE) nr. 733/20081 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1048/20092 al 
Consiliului, precum și Regulamentul (CE) nr. 1609/20003 al Comisiei și Regulamentul (CE) 
nr. 1635/20064 al Comisiei.

Concluzie

În lumina celor de mai sus, Comisia consideră că nu este necesară adoptarea de măsuri 
suplimentare în acest caz.
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