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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1458/2007, του Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania, 
σχετικά με τη μόλυνση του ποταμού Tinto από το ραδιενεργό ισότοπο καίσιο-
137 και τα ανεπαρκή μέτρα επιτήρησης μετά το ατύχημα της εταιρείας 
Acerinox το 1998 (Huelva, Ανδαλουσία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει, ώστε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διερευνήσει την εφαρμογή του σχεδίου επιτήρησης που θεσπίσθηκε από την 
περιβαλλοντική αρχή της Ανδαλουσίας (EGMASA - Empresa de Gestión Medioambiental de 
la Junta de Andalucia) μετά το ατύχημα της εταιρείας Acerinox το 1998. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν απορρίψεις του ραδιενεργού ισοτόπου καισίου-137 
στον ποταμό Tinto κοντά σε αρκετές τοποθεσίες με μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι χιλιάδες άτομα εκτίθενται καθημερινά στη ραδιενέργεια αυτή, και ότι η 
EGMASA δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη σφράγιση της περιοχής. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης χρηματοδότησε 
αρκετά σχέδια που πρότεινε η EGMASA μετά το ατύχημα της Acerinox και θα ήθελε να 
διενεργηθεί έρευνα σχετικά με το πώς δαπανήθηκαν τα κονδύλια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά
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Σύμφωνα με τον αναφέροντα, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν αυξημένα επίπεδα παρουσίας του 
ραδιενεργού ισοτόπου καισίου-137 στον ποταμό Tinto κοντά σε αρκετές τοποθεσίες με 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Αυτή η ραδιενέργεια φέρεται να απελευθερώνεται από 7.000 τόνους ραδιενεργώς 
μολυσμένου υλικού που προέρχεται από το ατύχημα της Acerinox το 1998, μετά την 
ανεξέλεγκτη διάθεσή του στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων CRI-9 (Centro de 
Recuperación de Inertes no 9), στο Marismas de Mendaña, στα έλη των ποταμών Tinto και 
Odiel στη Huelva.

Ο αναφέρων αναφέρει ότι χιλιάδες άτομα εκτίθενται καθημερινά σε ιονίζουσα ακτινοβολία 
εξαιτίας αυτής της ραδιενέργειας.

Δηλώνει ότι ανατέθηκε στην EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental), τον φορέα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, η 
αρμοδιότητα να εφαρμόσει ένα τριακονταετές σχέδιο με σκοπό την παρακολούθηση της 
ανεξέλεγκτης διάθεσης υλικού μολυσμένου από καίσιο-137 και την αποτροπή της 
απελευθέρωσης αυτού του ραδιενεργού στοιχείου στο περιβάλλον. Υποστηρίζει ότι η 
EGMASA δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τη σφράγιση της περιοχής.

Επιπλέον, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
χρηματοδότησε αρκετά σχέδια που προτάθηκαν από την EGMASA έπειτα από το συμβάν της 
Acerinox.

Ο αναφέρων ζητεί να διενεργηθεί κοινοβουλευτική έρευνα για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε σχέση με τα μέτρα που ελήφθησαν μετά το ατύχημα της Acerinox και, 
ειδικότερα, σε σχέση με τις ενέργειες της EGMASA.

Θα ήθελε επίσης να πραγματοποιηθεί έρευνα σχετικά με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στη χρηματοδότηση των διάφορων συναφών σχεδίων.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει τη δέσμευσή της να μεριμνά για την τήρηση των 
νομικών απαιτήσεων που περιέχονται στη συνθήκη Ευρατόμ και στην παράγωγη νομοθεσία
που θεσπίζεται με βάση τη συνθήκη.

Αναφορικά με την πιθανή ραδιενεργή μόλυνση στη Huelva ως συνέπεια του συμβάντος του 
1998, σύμφωνα με την έκθεση που εξέδωσε το ισπανικό συμβούλιο πυρηνικής ασφάλειας 
(CSN)1, οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν εφαρμόσει ορθώς την οδηγία 96/29/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου2 (οδηγία BSS). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτή τη 
στιγμή η Επιτροπή, η ραδιενεργή συγκέντρωση Cs-137 στα κατάλοιπα του καθαρισμού των 
μεταλλικών κατασκευών της Acerinox είναι κάτω από το επίπεδο απαλλαγής των 10 Bq/g.

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Αναθ. 1
2 Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό των βασικών κανόνων 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που 
προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες, ΕΕ L 159 της 29.6.1996.
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Επιπλέον, όσον αφορά το υλικό που αποτέθηκε στη Huelva μετά το συμβάν αλλά πριν την 
εξακρίβωσή του, οι διατάξεις του άρθρου 53 της οδηγίας BSS σχετικά με την επέμβαση σε 
περίπτωση μακροχρόνιας έκθεσης ως αποτέλεσμα των επακόλουθων μιας κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης από ακτινοβολίες τηρήθηκαν πλήρως από την αρμόδια αρχή. Το CSN επί 
του παρόντος αξιολογεί μία έκθεση σχετική με μελέτη που αφορά τη βελτίωση των 
συνθηκών στην περιοχή (δελτίο Τύπου του CSN της 23.6.2008).

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, η εφαρμογή του 
οποίου παρακολουθείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

Όσον αφορά την πιθανή χρηματοδότηση έργων στην περιοχή με κονδύλια της ΕΕ, οι 
ισπανικές αρχές, που είναι αρμόδιες για την επιλογή των επιμέρους δράσεων υπό ορισμένους 
προσυμφωνημένους όρους, ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η EGMASA δεν έχει επωφεληθεί 
της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ για καμία δράση στη συγκεκριμένη περιοχή του ποταμού 
Tinto.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έλαβε αυτή την αναφορά 
απευθείας από την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
τον Ιούλιο του 2008. Η OLAF αποφάσισε, στις 18 Νοεμβρίου 2008, να θέσει την υπόθεση 
στο αρχείο, καθώς δεν εμπίπτει στα καθήκοντα της OLAF.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παράβαση της νομοθεσίας 
Ευρατόμ σε σχέση με τη διαχείριση των συνεπειών του ατυχήματος της Acerinox. Επομένως, 
δεν σκοπεύει να λάβει περαιτέρω μέτρα σε αυτή τη φάση.

Η Επιτροπή, ωστόσο, θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα.


