Mijloacele prin care Japonia acŃionează pentru a garanta
siguranŃa produselor alimentare de export
Furnizarea de informaŃii exacte;
Nu este nevoie de interdicŃii de călătorie în Japonia

Ca reacŃie la îngrijorările internaŃionale privind siguranŃa produselor alimentare
japoneze, declanşate de avariile de la Centrala Nucleară Fukushima Daiichi, Guvernul
Japoniei a luat toate măsurile posibile, pentru a se asigura că nici un fel de produse
alimentare contaminate nu sunt vândute pe piaŃa internă sau exportate.
Cu toate acestea, un număr tot mai mare de Ńări şi regiuni fac demersuri pentru a
inspecta produsele importate din Japonia, introducând teste menite să determine
nivelul de radiaŃii. „Tratăm problema cu mare seriozitate”, a spus adjunctul Şefului de
Cabinet, dl. Tetsuro Fukuyama, în cadrul unui briefing de presă din data de 31 martie,
convocat după o întâlnire la nivel de Secretar de Stat, pentru a se discuta etapele de
urmat în cazul restricŃiilor asupra importurilor. „Vom monitoriza cu atenŃie
interdicŃiile asupra importurilor şi vom lua măsurile necesare, în conformitate cu
această întâlnire”, a adăugat el.

Măsurile luate de MOFA
Reiterând aceste afirmaŃii, Ministrul Afacerilor Externe, dl. Takeaki Matsumoto, a
declarat, într-o conferinŃă de presă din data 1 aprilie, că Ministerul Afacerilor Externe
(MOFA) a adunat informaŃii prin intermediul misiunilor diplomatice din străinătate,
furnizând, în acelaşi timp, informaŃii şi explicaŃii ambasadelor străine şi organizaŃiilor
internaŃionale prezente la Tokyo. „AtenŃia noastră se îndreaptă către Ńările care par a
lua măsuri de rectificare excesive”, a adăugat el. La cererea Uniunii Europene,
Japonia se pregăteşte să emită certificate de origine, ca parte a măsurilor menite să
calmeze aceste îngrijorări, a spus dl Matsumoto, citând declaraŃiile făcute în cadrul
întâlnirii la nivel de Secretar de Stat. „MOFA va continua să furnizeze fiecărei Ńări
informaŃii suficiente privind situaŃia actualizată de la centrala nucleară, şi va lucra în
strânsă colaborare cu ministerele şi agenŃiile implicate, pentru a preveni reacŃiile
exagerate şi interdicŃiile nerezonabile operate asupra importurilor”, a mai spus el.
Japonia a solicitat Ńărilor şi regiunilor implicate să nu reacŃioneze exagerat faŃă de
incidentul nuclear, impunând reguli şi restricŃii nejustificate asupra importurilor.
Potrivit secretarului de presă al MOFA, Satoru Satoh, iniŃiativa reprezintă un efort de
a evita zvonurile nefondate şi a asigura fluenŃa activităŃilor economice, inclusiv a
comerŃului internaŃional. Ca parte a iniŃiativei, un reprezentant al Japoniei a solicitat
membrilor OrganizaŃiei Mondiale a ComerŃului (WTO) să respecte regula WTO care
interzice restricŃiile comerciale impuse pe criterii neştiinŃifice. La şedinŃa informală a
Comisiei pentru Negocieri Comerciale, din cadrul WTO, din data de 29 martie, ca şi
la cea a Comisiei Sanitare şi Fitosanitare, din data de 30 martie, dl Ambasador Yoichi
Otabe, de la Misiunea Permanentă a Japoniei pe lângă organizaŃiile internaŃionale cu
sediul la Geneva, a afirmat că Japonia va „continua să depună toate eforturile pentru a
furniza comunităŃii internaŃionale informaŃii exacte, în cel mai scurt timp, în vederea

garantării unei maxime transparenŃe”. El le-a solicitat membrilor WTO „să nu
reacŃioneze în mod exagerat, implementând reguli şi restricŃii nejustificate privind
importurile”.

ICAO: „Nici o restricŃie asupra călătoriilor în Japonia”
În cursul briefingului de presă din 31 martie, adjunctul Şefului de Cabinet, dl
Fukuyama, a citat un raport al Ministerului Teritoriului, Infrastructurii,
Transporturilor şi Turismului (MLIT), care arată că nu există restricŃii internaŃionale
asupra călătoriilor în Japonia. Raportul se bazează pe o declaraŃie dată publicităŃii, pe
18 martie, de către OrganizaŃia InternaŃională a AviaŃiei Civile (ICAO) şi de către alte
agenŃii ONU. „Zborurile internaŃionale şi operaŃiunile maritime către şi dinspre
principalele aeroporturi şi porturi ale Japoniei, cu excepŃia celor din zona afectată de
tsunami, pot continua la parametri normali”, în concordanŃă cu declaraŃia transmisă
către OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii (WHO), AgenŃia InternaŃională pentru Energie
Atomică (IAEA), OrganizaŃia Meteorologică Mondială (WMO) şi OrganizaŃia
Martitimă InternaŃională (IMO).

„Nu este nevoie ca pasagerii veniŃi din Japonia
să fi supuşi la teste de radioactivitate”
ICAO şi IMO au emis şi ele următoarea informaŃie, la data de 1 aprilie, în care se
afirmă că nu este necesar ca pasagerii care sosesc din Japonia să fie supuşi la teste de
radioactivitate.
„Potrivit organizaŃiilor din cadrul ONU care monitorizează atent situaŃia, materialul
radioactiv provenit de la Centrala Fukushima Daiichi, avariată, se răspândeşte treptat
în afara Japoniei, în atmosfera terestră, dar concentraŃiile sunt extrem de mici şi nu
prezintă pericole pentru sănătate sau pentru siguranŃa transportului.
AutorităŃile japoneze confirmă că toate aeroporturile din Ńară, cu excepŃia celui din
Sendai, care a fost afectat de tsunami-ul din 11 martie, continuă să opereze, la
parametri normali, atât zboruri internaŃionale cât şi zboruri interne. Monitorizarea
continuă, efectuată în jurul acestor aeroporturi, confirmă faptul că nivelul radiaŃiilor
este în limitele de siguranŃă din punctul de vedere al sănătăŃii.
De asemenea, autorităŃile japoneze confirmă şi faptul că toate porturile maritime
internaŃionale care nu au fost afectate de cutremur şi de tsunami operează în limite
normale, şi că, în regiunea din jurul acestora, nu a fost semnalat nici un risc pentru
sănătate, potrivit rezultatelor măsurătorilor efectuate de guvernele locale.
Testarea pentru radiaŃii a pasagerilor care sosesc din Japonia nu este, în acest moment,
considerată necesară pe aeroporturile din alte Ńări.”

Briefing de presă zilnic, la Guvern
Dorind să contribuie la transmiterea de informaŃii exacte la nivel mondial, Guvernul
Japoniei organizează un briefing zilnic cu reprezentanŃii mass-media străine, din
Tokyo. În fiecare seară, oficiali ai MOFA, dar şi ai altor ministere şi agenŃii implicate,
participă la briefingul organizat de Cabinetul Primului-ministru, a cărui menire este
de-a oferi informaŃii detaliate, cum ar fi nivelul radiaŃiilor măsurat zilnic în anumite
puncte din zonele aflate în vecinătatea Centralei de la Fukushima, rezultatele
activităŃilor de garantare a siguranŃei centralei şi situaŃia fiecărui reactor.

