
CM\708921BG.doc PE402.639v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

12.02.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0631/2007, внесена от Juan Antonio Lopez de Uralde, с испанско 
гражданство, от името на Greenpeace Испания, относно защита и опазване на 
устието на река Huelva

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се обръща към Европейския парламент с искането последният 
да прикани Комисията да разследва ситуацията, свързана с устието на река Huelva, 
твърдейки, че сериозно индустриално замърсяване заплашва да разруши уникална 
екосистема. Вносителят на петицията твърди, че тази територия, защитена съгласно 
Рамсарската конвенция, е силно замърсена от петролни и метални отпадъци, както и от 
твърди изкуствени торове. Според вносителя на петицията, с неуспеха при осигуряване 
на съхранението на устието на река Huelva, органите на управление на местно и 
национално равнище са нарушили редица директиви на ЕС, включително Директивата 
за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива 96/61/EО), 
Директивата за  местообитанията (Директива 92/43/EИО на Съвета) и Рамковата 
директива относно отпадъците (Директива 2006/12/EО).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

Вносителят на петицията изразява загриженост относно условията на експлоатация на 
различни промишлени инсталации в района на устието на река Huelva, и по-специално 
предприятията за преработка на селскостопански химикали и торове FERTIBERIA и 
FMC-Foret, намиращи се в промишлената зона Punta del Sebo близо да град Huelva в 
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Испания.  Според вносителя на петицията, в нарушение на няколко директиви на ЕС 
двете компании са засипали соленище (заливана от морето ливада), което е защитена 
територия на ЮНЕСКО, с над 120 милиона тона токсични и опасни отпадъци, което 
има съответно въздействие върху околната среда и общественото здраве.

Същите проблеми бяха повдигнати във въпрос с искане за писмен отговор E-3253/07.

Тъй като наличната информация засяга по-специално басейните, където се депонират 
фосфогипс и други опасни отпадъци, се извършва проучване на прилагането на 
Директива 2006/12/EО относно отпадъците1, Директива 2006/21/EО относно 
управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии2 и Директива 1999/31/EО 
относно депонирането на отпадъци3.

От друга страна, Директива 96/61/EО4 за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяванетo (IPPS), обхваща инсталации, където се извършват следните дейности: 
химически инсталации за производството на фосфорни, азотни и калиеви торове 
(прости или смесени торове). Тази директива изисква от компетентните органи да 
определят за всяка инсталация комплексно разрешително на основата на най-добрите 
налични техники, за да гарантират постигането на висока степен на опазване на 
околната среда в нейната цялост. От компетентните органи също се изисква да 
осигурят спазване на условията на разрешителното от страна на оператора, когато той 
експлоатира инсталацията.

Вероятно някои от инсталациите, споменати в петицията, попадат в обхвата на 
Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванетo.

Неотдавна Комисията образува производство срещу Испания във връзка с лошото 
прилагане на гореспоменатите директиви (референтен номер 2007/2448).

Заключение

Комисията е изпратила писмо до испанските органи с искане за информация относно 
фактите, описани от вносителя на петицията, за да определи как се прилагат 
гореспоменатите директиви в случая с въпросните инсталации. Комисията ще
информира комисията по петиции за напредъка на своите проучвания по случая.
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