
CM\777562BG.doc PE421.496

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

20.3.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1458/2007, внесена от г-н Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, с 
испанско гражданство, от името на "Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania", относно замърсяването на река Тинто с радиоактивния 
изотоп цезий-137 и недостатъчните мерки за наблюдение след аварията 
в Acerinox през 1998 г. (Хуелва, Андалусия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли Европейския парламент да поиска от Европейската 
комисия да провери прилагането на плана за наблюдение, изготвен от андалуския орган 
за контрол на състоянието на околната среда (EGMASA - Empresa de Gestión 
Medioambiental de la Junta de Andalucia) след аварията в Acerinox през 1998 г. Според 
вносителя на петицията последните данни показват изпускане на радиоактивен изотоп 
цезий-137 в река Тинто в близост до няколко често посещавани обекта. Той твърди, че 
хиляди хора ежедневно са изложени на тази радиоактивност и че от EGMASA не са 
предприели необходимите мерки за гарантиране прекратяването на достъпа до района. 
Вносителят на петицията твърди, че Европейският фонд за регионално развитие е 
финансирал няколко проекта, предложени от EGMASA след аварията в Acerinox, и 
настоява за изясняване на начина, по който средствата се изразходват.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията
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Според вносителя на петицията последните данни показват повишени нива на 
радиоактивен изотоп цезий-137 в река Тинто в близост до няколко често посещавани 
обекта.

Според твърдението, радиоактивността е причинена от 7 000 тона радиоактивно
заразен материал вследствие на аварията в Acerinox през 1998 г., след 
неконтролираното му изхвърляне в завода за преработване на отпадъци CRI-9 (Centro
de Recuperación de Inertes no 9) в Marismas de Mendaña, в мочурищата на реките Тинто
и Одиел в Хуелва.

Вносителят на петицията съобщава, че поради тази радиоактивност всеки ден хиляди 
хора са изложени на йонизиращо лъчение.

Той заявява, че EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental), която е предприятие за 
управление на околната среда към регионалното правителство на Андалусия, е била 
натоварена с отговорността да изпълни 30-годишен план за мониторинг на 
неконтролираното изхвърляне на материали, заразени с цезий-137 и да предотврати 
изпускането на радиоактивния елемент в околната среда. Той твърди, че EGMASA не 
са предприели необходимите мерки за гарантиране прекратяването на достъпа до 
района.

Освен това, вносителят на петицията твърди, че Европейският фонд за регионално 
развитие е финансирал няколко проекта, предложени от EGMASA след аварията в 
Acerinox.

Вносителят на петицията призовава ЕП да разследва ролята на Европейската комисия 
във връзка с мерките, предприети след аварията в Acerinox, и по-конкретно във връзка с 
дейността на EGMASA.

Той настоява за разследване на ролята на Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) във финансирането на няколко свързани проекта.

КОМЕНТАРИ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПЕТИЦИЯТА

Комисията би желала да подчертае своята ангажираност за гарантиране на спазването
на правните изисквания, съдържащи се в Договора за Евратом и вторичното 
законодателство, прието на базата на Договора.

Във връзка с вероятното радиоактивно замърсяване в Хуелва вследствие на аварията от 
1998 г., съгласно доклада, изготвен от Испанския съвет за ядрена безопасност, CSN1, 
отговорните национални органи са приложили правилно Директива 96/29/Евратом
(Директива за основните норми за безопасност)2. По-специално съгласно данните, с
които Комисията разполага в момента, обемната активност на Cs-137 на отстранените 

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1.
2 Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. за постановяване на основните норми на 
безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от 
йонизиращото лъчение, ОВ L 159, 29.6.1996 г.
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остатъци от производството на стоманени изделия в Acerinox е под граничните 
стойности от 10 Bq/g.

Освен това, що се отнася до материала, депониран в Хуелва след аварията, но преди 
нейното установяване, разпоредбите на член 53 от Директивата за основните норми за 
безопасност относно намесата в случаи на хронично облъчване в резултат на 
последствия от радиационна авария са спазени напълно от компетентните органи. В
момента CSN прави оценка на доклад относно проучването за подобряване на 
условията на обекта (Изявление за пресата на CSN от 23.6.2008 г.).

Комисията има информация, че се осъществява дългосрочен план, чието изпълнение се 
следи от националния регулаторен орган.

Що се отнася до евентуално финансиране от ЕС в района, испанските органи, които
отговарят за подбора на отделни дейности при определени, предварително договорени 
условия, са информирали Комисията, че EGMASA не е получавала финансиране от 
ЕФРР за нито една дейност във въпросния район на река Тинто.

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) е получила тази петиция директно 
от комисията по бюджетен контрол на ЕП през юли 2008 г. На 18 ноември 2008 г. 
ОЛАФ реши, че въпросът не подлежи на допълнително разглеждане, тъй като излиза 
извън обхвата на компетенциите на ОЛАФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

На базата на наличната информация, Комисията не е установила нарушаване на 
законодателството в областта на Евратом във връзка с управлението на последствията 
от аварията в Acerinox. Поради това тя не възнамерява да предприема допълнителни 
мерки на този етап.

Въпреки това, Комисията ще продължи да следи развитието на въпроса.
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