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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1458/2007, ingediend door Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona 
(Spaanse nationaliteit), namens het “Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania”, over de verontreiniging van de rivier de Tinto met de 
radioactieve isotoop cesium-137 en onvoldoende inspectiemaatregelen na het 
incident bij Acerinox in 1998 (Huelva, Andalusië) 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt het Europees Parlement de Europese Commissie de uitvoering van het 
inspectieplan dat na het incident bij Acerinox in 1998 is opgesteld door de Andalusische 
milieuautoriteit (EGMASA - Empresa de Gestión Medioambiental de la Junta de Andalucía) 
te laten onderzoeken. Volgens indiener tonen recente gegevens aan dat er in de nabijheid van 
een aantal drukbezochte plekken de radioactieve isotoop cesium-137 in de rivier de Tinto is 
uitgestoten. Hij stelt dat er dagelijks duizenden mensen aan deze radioactieve stof worden 
blootgesteld en dat EGMASA niet de benodigde stappen heeft ondernomen om het gebied af 
te sluiten. Hij beweert dat het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling diverse door 
EGMASA naar aanleiding van het incident bij Acerinox voorgestelde projecten heeft 
gefinancierd en zou graag willen dat er onderzoek wordt verricht naar de wijze waarop dat 
geld is uitgegeven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.
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Het verzoekschrift

Volgens indiener laten recente gegevens verhoogde niveaus van de radioactieve isotoop 
cesium-137 zien in de rivier de Tinto, dichtbij verschillende veel bezochte locaties.

De radioactiviteit zou afkomstig zijn van 7000 ton radioactief vervuild materiaal afkomstig 
van het incident bij Acerinox in 1998, nadat dit ongecontroleerd was geloosd in de 
afvalverwerkingsinstallatie CRI-9 (Centro de Recuperación de Inertes no 9) in de Marismas 
de Mendaña, de moerassen van de rivieren de Tinto en de Odiel in Huelva.

Indiener meldt dat dagelijks duizenden mensen worden blootgesteld aan ioniserende straling 
als gevolg van deze radioactiviteit.

Hij beweert dat EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental), de milieuautoriteit van de 
regionale regering van Andalusië, de verantwoordelijkheid had voor het uitvoeren van een 30-
jarenplan om ongecontroleerde lozing van met cesium-137 vervuild materiaal te controleren 
en om te voorkomen dat dit radioactieve element in het milieu komt. Hij houdt vol dat 
EGMASA niet de benodigde stappen heeft ondernomen om het gebied af te sluiten.

Daarnaast beweert indiener dat het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling diverse 
door EGMASA naar aanleiding van het incident bij Acerinox voorgestelde projecten heeft 
gefinancierd.

Indiener vraagt om een parlementair onderzoek naar de rol van de Europese Commissie in 
relatie tot maatregelen die zijn genomen na het incident bij Acerinox en, meer specifiek, in 
relatie tot de activiteit van EGMASA.

Hij zou ook graag willen dat er een onderzoek zou worden verricht naar de rol van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bij de financiering van de 
verschillende hiermee samenhangende projecten.

DE OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE OVER HET VERZOEKSCHRIFT

De Commissie zou willen benadrukken dat zij sterk hecht aan de garantie dat juridische 
vereisten uit het Euratom-Verdrag en de secundaire wetgeving die is aangenomen op basis 
van het Verdrag, worden nageleefd.

Met betrekking tot de mogelijke radioactieve vervuiling in Huelva als gevolg van het incident 
in 1998 hebben, volgens het verslag dat is uitgebracht door de Spaanse Raad voor nucleaire 
veiligheid, CSN1, de verantwoordelijke nationale autoriteiten Richtlijn 96/29/Euratom (de 
BSS-Richtlijn) correct toegepast2. Volgens gegevens waarover de Commissie op dit moment 
beschikt, ligt met name de activiteitsconcentratie van Cs-137 in de residuen na de 
schoonmaakactie in de staalfabriek van Acerinox onder de drempel van 10 Bq/g.

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1
2 Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot vaststelling van de basisnormen voor de 
bescherming van de gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden 
gevaren, PB L 159 van 29.6.1996.
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Daar komt bij dat, met betrekking tot het materiaal dat in Huelva is gedeponeerd na het 
incident maar vóór de identificatie, de bepalingen van artikel 53 van de BSS-Richtlijn inzake 
interventie in gevallen van langdurige blootstelling ten gevolge van de nawerkingen van een 
radiologische noodsituatie, volledig zijn nageleefd door de bevoegde autoriteit. De CSN is 
momenteel bezig met de evaluatie van een verslag over een onderzoek met betrekking tot het 
verbeteren van de omstandigheden op de locatie (persbericht van de CSN van 23 juni 2008).

De Commissie begrijpt dat er sprake is van een langetermijnplan, waarvan de uitvoering 
wordt gecontroleerd door de nationale regelgevende autoriteit.

Voor wat betreft mogelijke betrokkenheid van EU-financiering in het gebied hebben de 
Spaanse autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor het selecteren van de individuele 
activiteiten volgens bepaalde, eerder overeengekomen voorwaarden, de Commissie 
geïnformeerd dat EGMASA niet heeft geprofiteerd van financiering door het EFRO voor 
activiteiten in het desbetreffende gebied van de rivier de Tinto.

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft dit verzoekschrift in juli 2008 
rechtstreeks ontvangen van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement. 
OLAF heeft op 18 november 2008 besloten deze kwestie te classificeren als een "niet-zaak" 
aangezien zij buiten het mandaat van OLAF valt.

CONCLUSIES

Op grond van de beschikbare informatie heeft de Commissie geen schending vastgesteld van 
de Euratom-wetgeving met betrekking tot de beheersing van de gevolgen van het incident bij 
Acerinox. Daarom is zij niet voornemens in dit stadium verdere maatregelen te treffen.

Niettemin zal de Commissie de zaak blijven volgen. 
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