Ucraina ar putea cere compensaţii României în urma poluării Tisei
Miercuri, 22 Aprilie 2009 14:44 -

Ucraina ar trebui să solicite României compensaţii pentru pierderile suferite ca urmare a poluării
râului Tisa, a declarat, marţi, Anatoli Hritsenko, preşedintele Comisiei parlamentare pentru
Securitate Naţională şi Apărare, citat de Interfax-Ucraina.

"Dacă România refuză să achite compensaţii, Ucraina trebuie să se adreseze Curţii
Internaţionale", a spus el, într-o conferinţă de presă desfăşurată la Kirovohrad.

Afirmând că Ucraina trebuie să-şi apere interesele şi să-şi protejeze râurile în faţa unor
"activităţi iresponsabile", Hritsenko a adăugat că nu este prima dată când Ucraina a avut de
suferit în urma unei poluări produse în România.

"Râurile noastre sunt poluate în fiecare an. Iar România nu a oferit niciodată compensaţii
Ucrainei pentru aceasta. Nu trebuie să lăsăm acest lucru să se întâmple", a spus el.

Hritsenko a apreciat că Guvernul trebuie să înfiinţeze rapid un grup de experţi din Ministerul
pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a evalua nivelul pagubelor produse de poluare.

Ministerul ucrainean al Mediului a anunţat că secţiunea ucraineană a râului Tisa a fost afectată
de poluarea produsă joi în România, în jurul orei 10.00, iar autorităţile române au anunţat
inspectoratul pentru Mediu local ucrainean la ora 13.30. Conform analizelor efectuate în
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Ucraina, concentraţia de elemente poluante în apă depăşea de 2 - 4 ori nivelul normal,
informează Mediafax.

Poluarea accidentală s-a produs joi, pe râurile Cisla şi Vişeu din Maramureş, după ce dintr-o
conductă subterană a staţiei de epurare a apelor uzate de la Mina Toroioaga, din oraşul Borşa,
s-au deversat nămoluri conţinând metale, provenite din exploatare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş,
Dan Bucă, incidentul s-a produs în cursul dimineţii de joi, după ce mai mulţi muncitori au
executat lucrări de decolmatare a unei conducte subterane. "În timpul efectuării lucrărilor, s-a
evacuat, accidental, în emisar apă şi nămol, care au ajuns în râurile Cisla şi Vişeu. Urmare a
acestei evacuări accidentale, s-a produs creşterea turbidităţii apelor (apa are particule şi este
tulbure - n.r.) celor două râuri, în aval de oraşul Borşa", a declarat joi Dan Bucă.

Subprefectul Alexandru Cosma, care este şi preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă, a dispus Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureş şi Comisariatului
Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu măsuri de monitorizare permanentă a situaţiei şi
recoltarea de probe de apă.

Conform Mediafax Cosma a precizat că, potrivit convenţiilor internaţionale asumate de
România, partea ucraineană a fost anunţată de creşterea turbidităţii pe cele două cursuri de
apă. "Apreciem că fenomenul de turbiditate produs pe cursul râurilor Cisla şi Vişeu nu va
conduce la deprecierea calităţii apei râului Tisa în zona transfrontalieră", a spus el joi.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe a anunţat sâmbătă că autorităţile de la
Kiev au transmis României o notă în care solicită informaţii privind poluarea de pe Tisa şi au
informat şi Comisia Europeană despre incident.
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