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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1458/2007, adresată de Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, de 
naționalitate spaniolă, în numele Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania, privind 
contaminarea râului Tinto cu izotopul radioactiv cesiu-137 și măsurile insuficiente 
de supraveghere după accidentul Acerinox din 1998 (Huelva, Andaluzia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită Parlamentului European să ceară Comisiei Europene să cerceteze punerea 
în aplicare a planului de supraveghere stabilit de autoritatea de mediu andaluză (EGMASA -
Empresa de Gestión Medioambiental de la Junta de Andalucia) după accidentul Acerinox din 
1998. Potrivit petiționarului, datele recente arată o descărcare de izotop radioactiv cesiu-137 
în râul Tinto în apropierea mai multor așezări foarte frecventate. Petiționarul susține că mii de 
persoane sunt expuse zilnic la această radioactivitate și că EGMASA nu a luat măsurile 
necesare pentru a asigura izolarea zonei. Petiționarul susține că Fondul european de 
dezvoltare regională a finanțat mai multe proiecte propuse de EMGASA după accidentul 
Acerinox și solicită o investigare a modului în care s-au cheltuit fondurile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiția

Conform petiționarului, date recente indică niveluri ridicate ale izotopului radioactiv cesiu-
137 în râul Tinto, în apropierea mai multor așezări foarte frecventate.
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Se susține că radioactivitatea este eliberată de o cantitate de 7 000 de tone de materiale 
contaminate radioactiv care provin de la incidentul Acerinox din 1998, produs în urma 
eliminării necontrolate a acestora la fabrica de prelucrare a deșeurilor CRI-9 (Centro de 
Recuperación de Inertes no 9), din Marismas de Mendaña, în mlaștinile râurilor Tinto și 
Odiel, în Huelva.

Petiționarul indică faptul că mii de persoane sunt expuse zilnic radiațiilor ionizante din cauza 
acestei radioactivități.

Acesta afirmă că EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental), care este compania de 
management al mediului a guvernului regional din Andaluzia, a primit însărcinarea de a 
implementa un plan pe 30 de ani pentru a monitoriza eliminarea necontrolată a materialelor 
contaminate cu cesiu-137 și pentru a evita eliberarea acestui element radioactiv în mediul 
înconjurător. Petiționarul susține că EGMASA nu a luat măsurile necesare pentru a asigura 
izolarea zonei.

În plus, petiționarul afirmă că Fondul european de dezvoltare regională a finanțat mai multe 
proiecte propuse de EGMASA în urma incidentului Acerinox.

Petiționarul solicită efectuarea unei anchete parlamentare referitoare la rolul Comisiei 
Europene în ceea ce privește măsurile luate după incidentul Acerinox și, mai concret, în ceea 
ce privește activitatea Egmasa.

De asemenea, acesta ar dori realizarea unei investigații privind rolul Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDR) în finanțarea diverselor proiecte conexe.

COMENTARIILE COMISIEI PRIVIND PETIțIA

Comisia ține să-și sublinieze angajamentul privind asigurarea respectării cerințelor legale 
prevăzute de Tratatul Euratom și de legislația secundară adoptată pe baza tratatului.

În ceea ce privește posibila poluare radioactivă din Huelva ca urmare a incidentului din 1998, 
potrivit raportului emis de Consiliul Spaniol pentru Siguranța Nucleară, CSN1, autoritățile 
naționale responsabile au aplicat corect Directiva 96/29/Euratom a Consiliului (Directiva 
privind standardele de siguranță de bază) 2. În special, potrivit datelor de care Comisia dispune 
în prezent, concentrația activității izotopului Cs-137 în reziduurile rezultate în urma 
operațiilor de curățare la fabrica de oțel Acerinox se află sub nivelul de exceptare de 10 Bq/g.

În plus, în ceea ce privește materialele depozitate în Huelva în urma incidentului, dar înainte 
de identificarea acestora, dispozițiile articolului 53 din Directiva privind standardele de 
siguranță de bază referitoare la intervenția în cazurile de expunere prelungită cauzată de 
efectele unei situații de urgență radiologică au fost respectate pe deplin de autoritatea 

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1
2 Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind 
protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante, JO L 159, 
29.6.1996.
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competentă. În prezent, CSN evaluează un raport privind un studiu referitor la ameliorarea
condițiilor de la fața locului (comunicatul de presă al CSN din 23.6.2008).

Comisia a fost informată că se derulează în prezent un plan pe termen lung, a cărui 
implementare este monitorizată de către autoritatea națională de reglementare.

În ceea ce privește posibila alocare a unor fonduri UE în zonă, autoritățile spaniole, care 
răspund de selectarea operațiilor individuale în anumite condiții stabilite în prealabil, au 
informat Comisia că EGMASA nu a beneficiat de fondurile FEDR pentru nicio operație din 
zona râului Tinto.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a primit această petiție direct de la Comisia 
pentru control bugetar a Parlamentului European în iulie 2008. La 18 noiembrie 2008, OLAF 
a decis să clasifice această chestiune drept caz nefondat, întrucât nu intră în atribuțiile OLAF.

CONCLUZII

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu a identificat nicio încălcare a legislației
Euratom în ceea ce privește gestionarea consecințelor incidentului Acerinox. De aceea, 
Comisia nu intenționează să ia măsuri suplimentare în acest moment. 

Cu toate acestea, Comisia va continua monitorizarea acestei chestiuni.
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