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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0631/2007, którą złożył Juan Antonio Lopez de Uralde (Hiszpania), 
w imieniu hiszpańskiego oddziału Greenpeace, w sprawie ochrony i zachowania 
ujścia Huelvy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Parlament Europejski, aby zwrócił się do Komisji o zbadanie 
sytuacji w ujściu Huelvy, i twierdzi, że znaczne zanieczyszczenia przemysłowe stanowią 
zagrożenie dla unikalnego ekosystemu. Składający petycję twierdzi, że obszar ten, chroniony 
na mocy konwencji z Ramsar, jest silnie zanieczyszczony pozostałościami ropy i metali oraz 
stałymi nawozami. Zdaniem składającego petycję nie zapewniając ochrony ujściu Huelvy, 
władze lokalne i krajowe naruszyły przepisy szeregu dyrektyw UE, w tym dyrektywy 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa 
96/61/WE), dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG) i ramowej dyrektywy 
w sprawie odpadów (dyrektywa 2006/12/WE).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 lutego 2008 r.

Składający petycję wyraża obawy dotyczące warunków eksploatacji różnych instalacji 
przemysłowych w okolicy ujścia Huelvy, w szczególności zakładów przetwórczych 
FERTIBERIA oraz FMC-Foret produkujących agrochemikalia oraz nawozy sztuczne, 
usytuowanych na terenach przemysłowych Punta del Sebo, blisko miasta Huelva w Hiszpanii. 
Zdaniem składającego petycję te dwa przedsiębiorstwa spowodowały zanieczyszczenie 
słonego bagna, które jest obszarem znajdującym się pod ochroną UNESCO, ponad 120 mln 
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ton toksycznych i niebezpiecznych odpadów, wywierając w rezultacie wpływ na środowisko 
naturalne i zdrowie publiczne, przy naruszeniu postanowień kilku dyrektyw UE.

Te same obawy wyrażone zostały w zapytaniu pisemnym E-3253/07.

Jako że dostępne informacje dotyczą głównie stawów, do których wyrzucany jest fosfogips 
oraz inne niebezpieczne odpady, analizowane jest stosowanie dyrektyw 2006/12/WE 
w sprawie odpadów, 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi 
z przemysłu wydobywczego oraz 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.

Z drugiej strony dyrektywa 96/61/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) obejmuje instalacje chemiczne służące następującej 
działalności: produkcji nawozu na bazie fosforu, azotu lub potasu (nawozy proste lub 
złożone). Zgodnie z tą dyrektywą, właściwe organy zobowiązane są do udzielenia dla każdej 
instalacji zintegrowanego zezwolenia opartego na analizach wykorzystujących najlepsze 
dostępne technologie w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako 
całości. Właściwe organy są również zobowiązane zapewnić spełnianie przez operatora 
warunków przewidzianych w zezwoleniu w okresie użytkowania instalacji.

Część z instalacji wspomnianych w petycji może wchodzić w zakres dyrektywy IPPC.

Niedawno Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Hiszpanii w sprawie niewłaściwego 
stosowania wyżej wymienionych dyrektyw (numer referencyjny 2007/2448).

Wniosek

Komisja wystosowała pismo do hiszpańskich władz żądając informacji dotyczących faktów 
opisanych przez składającego petycję w celu określenia, w jaki sposób postanowienia wyżej 
wspomnianych dyrektyw realizowane są w przypadku przedmiotowych instalacji. Komisja 
będzie informować Komisję Petycji o postępach w prowadzonych przez nią analizach.
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