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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia kehottamaan komissiota tutkimaan 
Huelvan suistoalueen tilanteen ja väittää, että teollisuuden saasteet uhkaavat tuhota alueen 
ainutlaatuisen ekosysteemin. Vetoomuksen esittäjä väittää kyseisen Ramsarin sopimuksella 
suojellun alueen olevan öljyn, metallijäämien ja kiinteiden lannoitteiden pahoin saastuttama. 
Koska paikalliset ja kansalliset viranomaiset eivät ole varmistaneet Huelvan suistoalueen 
suojelua, ne ovat hänen mukaansa rikkoneet useita yhteisön direktiivejä, joista voidaan 
mainita ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettu
IPPC-direktiivi (direktiivi 96/61/EY), luontotyyppidirektiivi (neuvoston direktiivi 
92/43/ETY) ja jätepuitedirektiivi (direktiivi 2006/12/EY).

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. marraskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan useiden teollisuuslaitosten toimintaehdoista Huelvan 
suistoalueella. Huolenaiheet koskevat erityisesti maatalouskemikaaleja ja lannoitteita
valmistavia Fertiberian ja FMC-Foretin tehtaita, jotka sijaitsevat Punta del Sebon 
teollisuusalueella lähellä Huelvan kaupunkia Espanjassa. Vetoomuksen esittäjän mukaan 
kyseiset yhtiöt ovat levittäneet 120 miljoonaa tonnia myrkyllistä ja vaarallista jätettä Unescon 
suojelualueeksi nimittämälle suolarämeelle. Yhtiöiden toiminnasta aiheutuu ympäristö- ja 
terveysvaikutuksia, ja ne rikkovat useita EU:n direktiivejä.
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Samat huolenaiheet esitettiin kirjallisessa kysymyksessä E-3253/07.

Koska saatavilla olevat tiedot koskevat erityisesti lampia, joihin on varastoitu 
fosforikipsijätettä ja muita vaarallisia jätteitä, selvitetään jätteistä annetun direktiivin
2006/12/EY1, kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin 2006/21/EY2 ja 
kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY3 soveltamista.

Toisaalta ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä koskeva 
direktiivi 96/61/EY4 (IPPC-direktiivi) kattaa kemialliset laitokset, jotka valmistavat fosforiin, 
typpeen tai kaliumiin perustuvia lannoitteita (lannoitteet sisältävät joko yhtä ainetta tai niiden 
seosta). Direktiivissä säädetään, että toimivaltaisten viranomaisten on koko ympäristön 
suojelun korkean tason saavuttamiseksi myönnettävä kullekin laitokselle parhaisiin 
käytettävissä oleviin tekniikoihin perustuva yhtenäistetty lupa. Toimivaltaisten viranomaisten 
on myös varmistettava, että toiminnanharjoittaja täyttää laitoksessaan lupaehdot.

On todennäköistä, että jotkut vetoomuksessa mainituista laitoksista kuuluvat IPPC-direktiivin
soveltamisalaan.

Komissio käynnisti hiljattain oikeusmenettelyn Espanjaa vastaan edellä mainittujen 
direktiivien puutteellisesta soveltamisesta (viite 2007/2448).

Johtopäätökset

Komissio on lähettänyt Espanjan viranomaisille kirjeen, jossa pyydetään tietoja vetoomuksen 
esittäjän kuvaamista seikoista, jotta voidaan selvittää, miten edellä mainittuja direktiivejä 
sovelletaan asianomaisissa laitoksissa. Komissio tiedottaa vetoomusvaliokunnalle tutkimusten 
etenemisestä.
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