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Pinangungunahan ng Lungsod ng Long Beach ang $550 Milyong
Nasyonal na Resolusyon ng mga Demanda sa PCB sa Kapaligiran sa
Pamamagitan ng Nasyonal na Klase ng Pag-areglo sa Pagitan ng mga
Entidad ng Gobyerno at Monsanto
Long Beach, CA—Ngayon, ang Lungsod ng Long Beach, kasama ang labindalawang
entidad ng gobyerno, ay nag-anunsyo ng isang iminungkahing pag-areglo ng aksyon sa
buong bansa kasama ang Monsanto Company, Pharmacia, LLC, at Solutia, Inc., sa
halagang $550 milyon, na nagreresolba ng mga demanda sa nasyonal PCB na
kontaminasyon ng sa tubig para sa iminungkahing klase ng 2,528 na mga entidad ng
gobyerno.
Ang mga ligal na mosyon upang aprubahan ang ipinanukulang klase ng pag-areglo ay
isinampa sa pederal na korte sa Sentrong Distrito ng California, sa isang kaso sa harap
ni Hukom Fernando M. Olguin. Sa paglipas ng isang dosenang mga kaso na isinampa
ng mga entidad ng gobyerno mula noong Marso 2015 na naghahanap ng pagbawi ng
gastos mula sa tubig galing sa bagyo at kontaminasyon sa kapaligiran na dulot ng mga
kemikal na kilala sa polychlorinated biphenyls, o PCBs, na minanupaktura ng
Monsanto sa pagitan ng 1930s at 1977.
Ang mga pinangalanan nasasakdal ng klase ng pag-areglo na nangunguna sa
resolusyon sa buong bansa ay kinabibilangan ng Lungsod ng Long Beach, Lungsod ng
Tacoma, Lungsod ng Portland, ang Port ng Portland, Lungsod ng Berkeley, Lungsod ng
Oakland, Lungsod ng San Jose, County ng Los Angeles, Lungsod ng Spokane,
Lungsod ng San Diego, Lungsod ng Chula Vista, Lungsod ng Baltimore at County ng
Baltimore. Ang mga kaso ay sama-samang nai-litig sa loob ng higit sa 5 taon at
na-mediate at nalutas ng JAMS Mediator Judge (Ret.) na si Jay Gandhi.

“Ang pag-areglo na ito ay isang pagsisikap sa groundbreaking na pagsisikap upang
maprotektahan at maibalik ang mga rekurso ng tubig ng Lungsod,” sabi ng Abogado ng
Lungsod na si Charles Parkin. “Ang nasyonal na resolusyon ay magbibigay sa Long
Beach at halos 2,000 iba pang mga lungsod, bayan, county at independiyenteng mga
distrito ng pantalan sa buong bansa na may pondo para sa pagsubaybay, pagpapagaan
at pagaayos na pagsisikap upang pamahalaan ang mga PCB sa tubig ng bagyo, mga
sistema ng tubig ng bagyo, mga sedimento, at katawan ng tubig.”
Ang ipinanukulang aksyon ng klase ay dapat na aprubahan ni Hukom Olguin bago
ibigay ang mga pagbabayad sa mga miyembro ng klase ng entidad ng gobyerno. Ang
iminungkahing aksyon ng klase ay magbibigay sa lahat ng mga miyembro ng klase ng
monetaryang benepisyo at karagdagan ding makapagbibigay ng pondo para sa mga
entidad ng gobyerno na nakakuha o makakakuha ng malaking gastos upang
maprotektahan at maibalik sa dati ang daanan ng tubig ng Amerika.
Ang Lungsod ay kinatawan ng Abogago ng Lungsod Charles Parkin at Assistant
Abogado ng Lungsod Michael J. Mais, at sa pamamagitan ng panlabas na mga
tagapayo na sina Scott Summy, Jonh Fiske at Carla Burke ng Baron & Budd, P.C. at
iminungkahing Lead Klase na Tagapayo.
Tungkol sa Opisina ng Abogado ng Lungsod
Ang mga tungkulin ng opisinang ito ay nakalagay sa Charter ng Lungsod, na nagsasabi
na ang Abogado ng Lungsod ay magiging mag-isa at eksklusibong ligal na tagapayo ng
Lungsod, Konseho ng Lungsod at lahat ng Komisyon ng Lungsod, komite, mga opisyal
at empleyado. Ito ay may mga ligal na responsibilidad sa munisipal na komplikado tulad
ng anuman sa estado. Nagbibigay ito ng ligal na suporta para sa isang buong serbisyo
ng munisipal na operasyon, kabilang ang lahat ng kagawaran ng Lungsod. Para sa
karagdagang impormasyon tungkol sa Opisina ng Abogado ng Lungsod ng Long
Beach, maari kaming bisitahin sa http://www.longbeach.gov/attorney/.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na
amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng isang
pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at

sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Long Beach Airport, ang Port of
Long Beach, pati na rin ang mga award-winning na kagawaran ng Lungsod kabilang
ang Kalusugan, Parke, Recreation at Marine, Development Services at iba pa. Ang
Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng lungsod, dalawang
makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf course, 171 parke, milya ng mga
beach, mga marina, landas ng bisikleta, at isang Bike Share na programa.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sunadn kami sa social media upang malaman ang pinakabagong
balita: Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
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