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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0631/2007, του Juan Antonio Lopez de Uralde, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Greenpeace Ισπανίας, σχετικά με την προστασία και διατήρηση του 
δέλτα του Huelva

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή να διερευνήσει 
την κατάσταση στο δέλτα του Huelva, υποστηρίζοντας ότι ένα μοναδικό οικοσύστημα 
απειλείται με καταστροφή εξαιτίας της σοβαρής βιομηχανικής ρύπανσης. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι η εν λόγω περιοχή, η οποία προστατεύεται από τη σύμβαση RAMSAR, 
υφίσταται σοβαρή ρύπανση από κατάλοιπα πετρελαίου και μετάλλων και από στερεά 
λιπάσματα. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, μη διασφαλίζοντας την προστασία του δέλτα της 
Huelva, οι τοπικές και εθνικές αρχές παραβίασαν σειρά οδηγιών της ΕΕ, όπως η οδηγία IPPC 
(οδηγία 96/61/ΕΚ), η οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) και η 
οδηγία πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα (οδηγία 2006/12/ΕΚ).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες λειτουργίας διαφόρων 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του δέλτα του Huelva, ιδίως των μονάδων 
επεξεργασίας γεωργικών χημικών και λιπασμάτων FERTIBERIA και FMC-Foret, που 
βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή της Punta del Sebo, κοντά στην πόλη Huelva της 
Ισπανίας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι δύο εταιρείες έχουν μολύνει αλμυρό βάλτο, που 
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αποτελεί προστατευόμενη περιοχή της UNESCO, με περισσότερους από 120 τόνους τοξικών 
και επικίνδυνων αποβλήτων, με αντίκτυπο στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, κατά 
παράβαση αρκετών οδηγιών της ΕΕ.

Οι ίδιες ανησυχίες διατυπώνονται στη γραπτή ερώτηση E-3253/07.

Δεδομένου ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν συγκεκριμένα τις τεχνητές λίμνες όπου 
απορρίπτεται φωσφογύψος και άλλα επικίνδυνα απόβλητα, η εφαρμογή των οδηγιών
2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων1, 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας2 και 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων3 εξετάζεται.

Από την άλλη πλευρά, η οδηγία 96/61/ΕΚ4 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης (IPPS), καλύπτει εγκαταστάσεις που ασχολούνται με τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: Χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή 
καλιούχων λιπασμάτων (απλών ή σύνθετων). Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, οι αρμόδιες 
αρχές υποχρεούνται να προσδιορίζουν, για κάθε εγκατάσταση, μια ενιαία άδεια με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται επίσης να διασφαλίζουν ότι 
ο φορέας εκμετάλλευσης συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας κατά τη λειτουργία της 
εγκατάστασης.

Είναι πιθανό ορισμένες από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην αναφορά να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας IPPC.

Η Επιτροπή κίνησε πρόσφατα διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας για πλημμελή 
εφαρμογή των προαναφερθεισών οδηγιών (αριθμός αναφοράς 2007/2448).

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις ισπανικές αρχές με την οποία ζητούσε πληροφορίες 
σχετικά με τα περιστατικά που περιγράφει ο αναφέρων, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον 
τρόπο εφαρμόζονται οι προαναφερθείσες οδηγίες στις σχετικές εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή 
θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για την πρόοδο των ερευνών της.

                                               
1 ΕΕ L 114  της 27.4.2006, σελ. 9-21
2 ΕΕ L 102 της  11.4.2006, σελ. 15-34
3 ΕΕ L 182 της  16.7.1999, σελ. 1-19
4 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26-40
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