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Lūgumrakstu komiteja

12.02.2008

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0631/2007, ko „Greenpeace” organizācijas vārdā iesniedzis 
Spānijas valstspiederīgais Juan Antonio Lopez de Uralde, par Huelva estuāra 
aizsardzību un saglabāšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu aicināt Komisiju izpētīt stāvokli Huelva
estuārā un sūdzas par nopietnu rūpniecisko piesārņojumu, kas apdraud tā unikālo ekosistēmu. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šī RAMSAR aizsargājamā teritorija ir ļoti piesārņota ar 
naftu, metāliem un cietajiem mēslošanas līdzekļiem. Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, 
nenodrošinot Huelva estuāra saglabāšanu, vietējās un valsts iestādes pārkāpj vairāku ES 
direktīvu, tostarp PINK direktīvas (Direktīva 96/61/EK), Dzīvotņu direktīvas (Padomes 
Direktīva 92/43/EEK) un Atkritumu pamatdirektīvas (Direktīva 2006/12/EK), prasības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par vairāku rūpniecisko iekārtu ekspluatācijas apstākļiem 
Huelva estuārā, it īpaši par lauksaimniecības ķimikāliju un mēslošanas līdzekļu rūpnīcām 
FERTIBERIA un FMC-Foret, kas atrodas Punta del Sebo industriālajā zonā netālu no Huelva
pilsētas Spānijā. Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, abi šie uzņēmumi ir piesārņojuši sāļo 
mitrāju, kas ir UNESCO aizsargājamā teritorija, ar vairāk nekā 120 mlj. t toksisko un bīstamo 
atkritumu, kas atstāj sekas uz vidi un sabiedrības veselību, šādi pārkāpjot vairākas ES 
direktīvas.
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Līdzīgas bažas ir paustas rakstiskajā jautājumā E-3253/07.

Tā kā pieejamā informācija galvenokārt attiecas uz dīķiem, kuros uzglabā fosfoģipsi un citus 
bīstamos atkritumus, pašlaik noskaidro, kā piemērot Direktīvu 2006/12/EK par atkritumiem1, 
Direktīvu 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu2 un Direktīvu 
1999/31/EK par atkritumu poligoniem3.

No otras puses, Direktīva 96/61/EK4 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 
(PINK) attiecas uz šādām iekārtām: ķīmiskajām iekārtām fosforu, slāpekli vai kāliju saturošu 
mēslošanas līdzekļu (vienkāršo vai kombinēto minerālmēslu) ražošanai. Saskaņā ar šo 
direktīvu kompetentajām iestādēm attiecībā uz katru iekārtu jāsagatavo vienota atļauja, kas 
balstās uz labāko pieejamo metodi, lai kopumā nodrošinātu augstu vides aizsardzības līmeni.
Uzņēmējam izmantojot šīs iekārtas, kompetentajām iestādēm arī jānodrošina atļaujā iekļauto 
nosacījumu ievērošana.

Iespējams, ka dažas no lūgumrakstā minētajām iekārtām ietilpst PINK direktīvas darbības 
jomā.

Komisija nesen ierosināja lietu pret Spāniju par iepriekšminēto direktīvu sliktu piemērošanu 
(atsauces numurs 2007/2448).

Secinājums

Komisija ir nosūtījusi Spānijas iestādēm vēstuli, pieprasot informāciju par lūgumraksta 
iesniedzēja norādītajiem faktiem, lai noskaidrotu, kā iepriekšminētās direktīvas piemēro 
attiecībā uz šīm iekārtām. Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par izmeklēšanas gaitu.
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