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Asia: Vetoomus nro 1458/2007, Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, Espanjan 
kansalainen, Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania -hankkeen puolesta, 
Tinto-joen saastumisesta radioaktiivisen cesium-137 isotoopin vuoksi ja 
Huelvan kaupungissa Andalusiassa vuonna 1998 sattuneen Acerinox-
terästehtaan onnettomuuden jälkeisistä riittämättömistä valvontatoimista 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentilta, että Euroopan komissio tutkisi 
Andalusian ympäristöviranomaisen EGMASA:n (Empresa de Gestión Medioambiental de la 
Junta de Andalucia) laatiman seurantasuunnitelman täytäntöönpanoa vuonna 1998 sattuneen 
Acerinox-terästehtaan onnettomuuden jälkeen. Vetoomuksen esittäjän mukaan viimeaikaiset 
tiedot osoittavat, että radioaktiivista cesium-137 isotooppia on päästetty Tinto-jokeen 
sellaisten alueiden läheisyydessä, joilla käydään hyvin usein. Vetoomuksen esittäjä väittää, 
että tuhannet henkilöt altistuvat päivittäin tälle radioaktiiviselle aineelle, ja että EGMASA ei 
ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin alueen eristämisen varmistamiseksi. Hän painottaa, 
että Euroopan aluekehitysrahasto rahoitti useita EGMASA:n ehdottamia hankkeita Acerinox-
terästehtaan onnettomuuden seurauksena, ja toivoo tukien käyttötapaa koskevan tutkimuksen 
toteuttamista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 29. toukokuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009
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Vetoomuksen esittäjän mukaan viimeaikaiset tiedot osoittavat, että radioaktiivisen 
cesium-137 isotoopin pitoisuus Tinto-joessa on kasvanut monien sellaisten alueiden 
läheisyydessä, joilla käydään hyvin usein.

Väitetään, että radioaktiivisuus on peräisin 7 000 tonnista radioaktiivisesti saastunutta jätettä, 
jonka valvomaton loppukäsittely Tinto- ja Odiel-jokien suistoalueella Mendañan marskimailla 
Huelvassa sijaitsevassa jätteenkäsittelylaitoksessa CRI-9 (Centro de Recuperación de Inertes 
no 9) johti Acerinox-terästehtaan onnettomuuteen vuonna 1998.

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että tuhannet ihmiset altistuvat päivittäin tästä 
radioaktiivisuudesta johtuvalle ioinisoivalle säteilylle.

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Andalusian aluehallinnon ympäristöviranomaisen 
EGMASAn (Empresa de Gestión Medioambiental) tehtäväksi on annettu toteuttaa 
30-vuotinen suunnitelma, jonka mukaisesti sen on valvottava cesium-137:n saastuttaman 
materiaalin valvomatonta jälkikäsittelyä ja ehkäistävä tämän radioaktiivisen alkuaineen 
leviämistä ympäristöön. Hän toteaa, että EGMASA ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimiin alueen 
eristämisen varmistamiseksi.

Lisäksi vetoomuksen esittäjä väittää, että Euroopan aluekehitysrahasto rahoitti useita 
hankkeita, joita EGMASA ehdotti Acerinox-terästehtaan onnettomuuden jälkeen.

Vetoomuksen esittäjä kehottaa parlamenttia tutkimaan Euroopan komission roolia Acerinox-
terästehtaan onnettomuuden jälkeen toteutettujen toimenpiteiden ja tarkemmin sanottuna 
EGMASAn toiminnan yhteydessä.

Hän kehottaa myös tutkimaan Euroopan aluekehitysrahaston osuutta asiaankuuluvien 
hankkeiden rahoittamiseen.

KOMISSION HUOMAUTUKSET VETOOMUKSESTA 

Komissio korostaa sitoutuneensa varmistamaan, että Euratom-sopimukseen sisältyviä 
oikeudellisia vaatimuksia ja sopimuksesta johdettua lainsäädäntöä noudatetaan.

Vuoden 1998 onnettomuuden seurauksena mahdollisesti tapahtuneesta Huelvan 
radioaktiivisesta saastumisesta komissio toteaa, että Espanjan ydinturvallisuusneuvoston 
(CSN) raportin1 mukaan asiasta vastaavat kansalliset viranomaiset ovat noudattaneet 
asianmukaisesti neuvoston direktiiviä 96/29/Euratom2 (perusnormien vahvistamisesta (BSS) 
annettu direktiivi). Komission tämänhetkisten tietojen mukaan cesium-137:n 
aktiivisuuspitoisuus Acerinox-terästehtaan puhdistuksessa syntyneissä jäämissä alittaa 
vapaarajan 10 Bq/g.

Lisäksi Huelvassa onnettomuuden jälkeen mutta ennen sen havaitsemista käsitellyn 
materiaalin osalta toimivaltaiset viranomaiset noudattivat täysin BSS-direktiivin 53 artiklan 
                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1
2 Neuvoston direktiivi N:o 96/29/Euratom, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, perusnormien vahvistamisesta 
työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta, EYVL L 159, 
29.6.1996.
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säännöksiä, jotka koskevat interventioita säteilyhätätilanteen tai päättyneen säteilytoiminnon 
jälkivaikutuksista aiheutuvissa pitkäaikaisissa altistuksissa. CSN arvioi parhaillaan selvitystä 
olosuhteiden parantamisesta alueella (CSN:n lehdistötiedote 23.6.2008).

Komission käsityksen mukaan pitkän aikavälin suunnitelmaa toteutetaan ja kansallinen 
sääntelyviranomainen valvoo sen täytäntöönpanoa.

Mahdollisen EU:n rahoituksen osalta kyseisellä alueella komissio toteaa, että Espanjan 
viranomaiset, jotka ovat vastuussa yksittäisten operaatioiden hyväksymisestä tiettyjen 
aiemmin sovittujen ehtojen mukaisesti, ovat ilmoittaneet komissiolle, ettei EGMASA ole 
saanut rahoitusta EAKR:stä mihinkään kyseisellä Tinto-joen alueella toteutettavaan 
operaatioon.

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) vastaanotti tämän vetoomuksen suoraan Euroopan 
parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalta heinäkuussa 2008. OLAF päätti 
18. marraskuuta 2008 luokitella tapauksen hylätyksi, koska se ei kuulu OLAFin toimivaltaan.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Saatavana olevien tietojen perusteella komissio ei ole havainnut, että Euratom-lainsäädäntöä 
olisi rikottu Acerinox-terästehtaan onnettomuuden seurauksien hallinnassa. Näin ollen se ei 
aio ryhtyä lisätoimiin tässä vaiheessa.

Komissio kuitenkin jatkaa asian seuraamista. 
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