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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0631/2007 af Juan Antonio Lopez de Uralde, spansk statsborger, for 
Greenpeace i Spanien, om beskyttelse og bevarelse af Huelva-udmundingen

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at få Kommissionen til at undersøge situationen 
i Huelva-udmundingen, idet han fastholder, at alvorlig industriforurening truer med at 
ødelægge et unikt økosystem. Andrageren fastholder, at dette område, som er beskyttet under 
Ramsar-konventionen, er stærkt forurenet med olie- og metalrester og med gødninger i fast 
form. Ifølge andrageren har de lokale og nationale myndigheder ved ikke at sikre bevarelsen 
af Huelva-udmundingen overtrådt en række EU-direktiver, herunder IPPC-direktivet (direktiv 
96/61/EF), habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF) og rammedirektivet om affald 
(direktiv 2006/12/EF).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008.

"Andrageren udtrykker bekymring over driftsforholdene for adskillige industrianlæg på 
området Huelva Estuary, navnlig de landbrugskemiske anlæg og 
gødningsforarbejdningsanlæggene FERTIBERIA og FMC-Foret, som er placeret i 
industriområdet Punta del Sebo tæt ved byen Huelva i Spanien. Ifølge andrageren har de to 
virksomheder nedbrudt en salteng, som er en UNESCO-beskyttet lokalitet, med mere end 120 
mio. t giftigt og farligt affald, og dette har haft virkning på miljøet og den offentlige sundhed 
og er en overtrædelse af flere EU-direktiver.
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Samme bekymringer blev udtrykt i forespørgsel til skriftlig besvarelse E-3253/07.

Da de til rådighed stående oplysninger navnlig vedrører de damme, hvor fosforgips og andet 
farligt affald deponeres, undersøges anvendelsen af direktiv 2006/12/EF om affald1, 
2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien2 og 1999/31/EF om deponering 
af affald3.

På den anden side dækker direktiv 96/61/EF4 vedrørende integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (IPPC) de anlæg, som udfører følgende aktiviteter: kemiske anlæg 
til beskyttelse af fosfor-, nitrogen og nitrogen- og kaliumbaseret gødning (simple eller 
sammensatte gødninger). I henhold til dette direktiv skal de kompetente myndigheder for 
hvert anlæg udstede en integreret godkendelse på baggrund af de bedste tilgængelige 
teknologier for at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse som helhed. De kompetente 
myndigheder skal desuden sikre, at operatøren opfylder betingelserne for godkendelse, når 
vedkommende betjener anlægget.

Visse af de anlæg, som nævnes i andragendet, er sandsynligvis omfattet af IPPC-direktivet.

Kommissionen har for nylig indledt en retssag mod Spanien vedrørende dårlig gennemførelse 
af ovennævnte direktiver (referencenummer 2007/2448).

Konklusion

Kommissionen har sendt en skrivelse til de spanske myndigheder med anmodning om 
oplysninger vedrørende de fakta, som andrageren beskriver, for at afklare, hvorledes 
ovennævnte direktiver overholdes i forbindelse med de berørte anlæg. Kommissionen vil 
holde Udvalget for Andragender behørigt underrettet om forløbet af undersøgelsen."

                                               
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9-21.
2 EUT L 102, 11.4.2006, s. 15-34.
3 EFT L 182, 16.7.1999, s. 1-19.
4 EFT L 257, 10.10.1996, s. 26-40.
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