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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1458/2007 af Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, spansk statsborger, 
for Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania, om forurening af floden Tinto med 
den radioaktive isotop cæsium-137 og utilstrækkelige
overvågningsforanstaltninger efter Acerinoxuheldet i 1998 (Huelva, Andalusien)

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at få Kommissionen til at undersøge 
gennemførelsen af den overvågningsplan, som den andalusiske miljømyndighed (EGMASA -
Empresa de Gestión Medioambiental de la Junta de Andalucia) fastsatte efter Acerinoxuheldet 
i 1998. Ifølge andrageren viser nye data, at den radioaktive isotop cæsium-137 udledes i 
floden Tinto i nærheden af flere meget besøgte steder. Andrageren hævder, at tusindvis af 
mennesker dagligt eksponeres for denne radioaktivitet, og at EGMASA har undladt at tage de 
nødvendige skridt til at sikre, at området afspærres. Andrageren påpeger, at Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling finansierede flere projekter foreslået af EGMASA i kølvandet på 
Acerinoxuheldet, og ønsker en undersøgelse af, hvordan pengene er brugt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andragendet

Ifølge andrageren viser nye data forhøjede niveauer af den radioaktive isotop cæsium-137 i 
floden Tinto i nærheden af flere meget besøgte steder.
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Radioaktiviteten stammer efter sigende fra udledningen af 7.000 t radioaktivt forurenet 
materiale, der stammer fra Acerinox-uheldet i 1998 som følge af virksomhedens 
ukontrollerede bortskaffelse gennem spildevandsbehandlingsanlægget CRI-9 (Centro de 
Recuperación de Inertes no 9) i Marismas de Mendaña i marsken ved floderne Tinto og Odiel
i Huelva.

Andrageren hævder, at tusindvis af mennesker dagligt eksponeres for ioniserende stråling på 
grund af denne radioaktivitet.

Han hævder, at EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental), som er de regionale 
andalusiske myndigheders miljøforvaltningsselskab, fik ansvaret for at gennemføre en 30-
årsplan for at overvåge den ukontrollerede bortskaffelse af materiale, der er forurenet med 
cæsium-137, og forhindre, at dette radioaktive stof frigives til miljøet. Han fastholder, at 
EGMASA har undladt at tage de nødvendige skridt for at sikre, at området forsegles.

Andrageren påpeger desuden, at Den Europæiske Fond for Regionaludvikling finansierede 
flere projekter foreslået af EGMASA i kølvandet på Acerinox-uheldet.

Andrageren kræver en parlamentarisk undersøgelse af Kommissionens rolle i de 
forholdsregler, der blev truffet efter Acerinox-uheldet, og navnlig vedrørende EGMASA's
aktiviteter.

Han ønsker ligeledes en undersøgelse af Den Europæiske Fond for Regionaludviklings 
(EFRU) rolle i finansieringen af forskellige relaterede projekter.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen ønsker at fremhæve, at man lægger stor vægt på at sikre, at de juridiske krav i 
Euratom-traktaten og den deraf afledte ret overholdes.

Med hensyn til den mulige radioaktive forurening i Huelva som følge af uheldet i 1998 har de 
ansvarlige nationale myndigheder ifølge en rapport fra det spanske råd for nuklear sikkerhed, 
CSN1, anvendt Rådets direktiv 96/29/Euratom (direktivet om grundlæggende 
sikkerhedsnormer)2 korrekt. Navnlig ligger koncentrationen af Cs-137 i renseslammet fra 
Acerinox-stålværket i henhold til oplysninger, der er forelagt Kommissionen, nu under 
fritagelsesniveauet på 10 Bq/g.

Med hensyn til det materiale, der blev aflejret i Huelva efter uheldet, men før det blev 
identificeret, overholdt den kompetente myndighed fuldt ud bestemmelserne i artikel 53 i 
direktivet om grundlæggende sikkerhedsnormer om indgriben i tilfælde af vedvarende 
bestråling, der skyldes eftervirkningerne af en strålerelateret nødsituation. CSN er i øjeblikket 
i færd med at vurdere en undersøgelse vedrørende en forbedring af forholdene på stedet 
(pressemeddelelse fra CSN af 23.6.2008).

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1.
2 Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af 
befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling, EFT L 159, 
29.6.1996.
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Kommissionen har forstået, at man er i gang med en langsigtet plan, og at gennemførelsen af 
denne overvåges af den nationale tilsynsmyndighed.

Med hensyn til en eventuel brug af EU-finansiering på dette område har de spanske 
myndigheder, der er ansvarlige for at udvælge de individuelle foranstaltninger i henhold til 
tidligere aftalte betingelser, meddelt Kommissionen, at EGMASA ikke har modtaget EFRU-
finansiering til nogen operationer i det pågældende område ved Tinto-floden.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) modtog dette andragende direkte fra 
Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg i juli 2008. OLAF besluttede den 18. november 
2008 at klassificere denne sag som en ikkesag, eftersom den falder uden for OLAF’s mandat.

Konklusioner

På grundlag af de foreliggende oplysninger har Kommissionen ikke konstateret nogen 
overtrædelser af Euratom-lovgivningen med hensyn til forvaltningen af følgerne af Acerinox-
uheldet. Derfor agter Kommissionen ikke at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt.

Kommissionen vil ikke desto mindre fortsat følge sagen nøje."
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