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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0631/2007, внесена от Juan Antonio Lopez de Uralde, с испанско 
гражданство, от името на Greenpeace Испания, относно защита и 
опазване на устието на река Huelva

Петиция 1682/2008, внесена от José Pablo Vázquez Hierro, с испанско 
гражданство, от името на Asociación Mesa de la Ría de Huelva и Pedro 
Jiménez San José, с испанско гражданство, от името на Izquierda Unida 
los Verdes-Convocatoria por Andalucía de Huelva, подкрепена от 1525 
подписа, относно токсични и радиоактивни зауствания в блатата на 
река Tinto и река Huelva, Испания

1. Резюме на петиция 0631/2007

Вносителят на петицията се обръща към Европейския парламент с искането последният 
да прикани Комисията да разследва ситуацията, свързана с устието на река Huelva, 
твърдейки, че сериозно индустриално замърсяване заплашва да разруши уникална 
екосистема. Вносителят на петицията твърди, че тази територия, защитена съгласно 
Рамсарската конвенция, е силно замърсена от петролни и метални отпадъци, както и от 
твърди изкуствени торове. Според вносителя на петицията, като не са осигурили 
опазването на устието на река Huelva, органите на управление на местно и национално 
равнище са нарушили редица директиви на ЕС, включително Директивата за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива 96/61/EО), 
Директивата за местообитанията (Директива 92/43/EИО на Съвета) и Рамковата 
директива относно отпадъците (Директива 2006/12/EО).

Резюме на петиция 1682/2008

Вносителите на петицията се оплакват от сериозните екологични вреди, нанесени на 
река Huelva, и призовават дейностите на заводите за фосфати и изхвърлянето от тях на 
фосфогипс в реката и в редица преливници да бъдат разследвани. Вносителите твърдят, 
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че тези зауствания имат сериозни последствия за общественото здраве (неестествено 
голям брой на случаи на рак) и за околната среда и че многократно е нарушавана 
Директива 91/689/ЕИО относно опасните отпадъци. Вносителите призовават за спиране 
на всички зауствания на отровни, опасни и радиоактивни вещества от завода Acerinox в 
Cádiz и за подобряване състоянието на околната среда във въпросната област, като 
настояват администрацията да проведе епидемиологично проучване.

2. Допустимост

0631/2007: Обявена за допустима на 12 ноември 2007 г.
1682/2008 Обявена за допустима на 26 март 2009 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 12 февруари 2008 г. за петиция 0631/2007

Вносителят на петицията изразява загриженост относно условията на експлоатация на 
различни промишлени инсталации в района на устието на река Huelva, и по-специално 
предприятията за преработка на селскостопански химикали и торове FERTIBERIA и 
FMC-Foret, намиращи се в промишлената зона Punta del Sebo близо да град Huelva в 
Испания.  Според вносителя на петицията, в нарушение на няколко директиви на ЕС 
двете компании са засипали соленище (заливана от морето ливада), което е защитена 
територия на ЮНЕСКО, с над 120 милиона тона токсични и опасни отпадъци, което 
има съответно въздействие върху околната среда и общественото здраве.

Същите проблеми бяха повдигнати във въпрос с искане за писмен отговор E-3253/07.

Тъй като наличната информация засяга по-специално басейните, където се депонират 
фосфогипс и други опасни отпадъци, се извършва проучване на прилагането на 
Директива 2006/12/EО относно отпадъците1, Директива 2006/21/EО относно 
управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии2 и Директива 1999/31/EО 
относно депонирането на отпадъци3.
От друга страна, Директива 96/61/EО4 за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяванетo (IPPS), обхваща инсталации, където се извършват следните дейности:
химически инсталации за производството на фосфорни, азотни и калиеви торове 
(прости или смесени торове). Тази директива изисква от компетентните органи да 
определят за всяка инсталация комплексно разрешително на основата на най-добрите 
налични техники, за да гарантират постигането на висока степен на опазване на 
околната среда в нейната цялост. От компетентните органи също се изисква да 
осигурят спазване на условията на разрешителното от страна на оператора, когато той 
експлоатира инсталацията.

Вероятно някои от инсталациите, споменати в петицията, попадат в обхвата на 
Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

                                               
1 OВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9-21
2 ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15-34
3 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1-19
4 OВ L 257, 10.10.1996г., стр. 26-40
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Неотдавна Комисията образува производство срещу Испания във връзка с лошото 
прилагане на гореспоменатите директиви (референтен номер 2007/2448).

Заключение

Комисията е изпратила писмо до испанските органи с искане за информация относно 
фактите, описани от вносителя на петицията, за да определи как се прилагат 
гореспоменатите директиви в случая с въпросните инсталации. Комисията ще 
информира комисията по петиции за напредъка на своите проучвания по случая.

4. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Във връзка с вероятното неправилно прилагане на изискванията на законодателството 
на ЕС в областта на околната среда, Комисията припомня, че във връзка с фосфогипса, 
произвеждан от инсталациите на две предприятия за производство на фосфорни торове 
(„Fertiberia” и „FMC-Foret”) е започнато разследване на изпълнението на задълженията 
съгласно Директивата за КПКЗ1 и други законодателни актове на ЕС в областта на 
отпадъците.
На 18 март 2010 г., Комисията прие мотивирано становище въз основа на член 258 от 
ДФЕС относно липсата на адекватни строги мерки срещу замърсяване, които да се 
прилагат по отношение на зоните за съхранение на фосфогипс. Беше определен срок от 
два месеца за отговор.

Във връзка с предполагаемото неправилно прилагане на изискванията, определени в 
глава 3 от Договора за създаване на Европейска общност за атомна енергия, Комисията 
потвърждава, че за нея здравето и безопасността са абсолютен приоритет. Следва да се 
отбележи, обаче, че по отношение на ядрената безопасност, основната отговорност 
носят държавите-членки и техните компетентни органи.

Вследствие на настоящите петиции и свързаните с тях парламентарни въпроси, 
службите на Европейската комисия осъществиха мисия за проверка в района на река 
Tinto в Испания съгласно член 35 от Договора за ЕВРАТОМ.

На 14 септември 2009 г. екип от служители на Генерална дирекция „Енергeтика и 
транспорт“ посетиха обектите в района на Huelva, след като бяха подробно 
информирани относно реалната ситуация от операторите на обектите, от регулаторните 
органи2 и от други заинтересовани органи.3 Целта на тази проверка беше да се получи 
пълна информация и да се направи проверка на няколко инсталации за контрол, част от 

                                               
1 OВ L 257, 10.10.1996 г., стp. 26-40
2 Consejo de Seguridad Nuclear (Съвет за ядрена сигурност)
3 Генерална дирекция по крайбрежните райони към Министерството на околната среда, селските и 
морските райони, Генерална дирекция за енергийна политика и мини към Министерството на 
промишлеността, туризма и търговията, Министерството на здравеопазването и въпросите на 
потреблението (Радиологично наблюдение на храните) и Junta de Andalucia (Регионално правителство на 
автономна провинция Андалусия), както и Университета в Huelva, Университета в Севиля, Centro de 
Investigationes Energeticas Medio/Ambiantales y Tecnologicas – CIEMAT (Център за изследвания в областта 
на енергията, околната среда и технологиите) и Laboratorio de Vigilancia Ambiental y Estudios 
Radiometricos – GEOCISA (Лаборатория за наблюдение на околната среда и радиометрични 
изследвания).



PE402.639/REV 4/4 CM\816591BG.doc

BG

съоръженията за контрол на радиоактивността на околната среда, на обектите в района 
на Huelva. Лабораториите, извършващи измерванията, също бяха включени в 
проверката. Проверката беше насочена изключително към радиологичните аспекти.
Техническият доклад ще бъде публикуван скоро на адрес

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/article_35_en.htm

Накратко, няма признаци за излагане на широката общественост на радиоактивност, 
превишаваща ограниченията, определени в европейското законодателство, 
транспонирано в испанското право.

Заключение
С оглед на гореизложеното, Комисията счита, че не е необходимо да предприема 
допълнителни действия по настоящия случай във връзка с прилагането на Договора за 
Евратом. Комисията ще уведоми комисията по петиции относно допълнителната 
информация по случая, която се очаква да получи от испанските органи в отговор на 
мотивираното становище от 18 март 2010 г. във връзка с прилагането на Директивата за 
КПКЗ, Рамковата директива относно отпадъците1 и Директивата относно депонирането 
на отпадъци2, за да се гарантира правилното прилагане на тези директиви.

                                               
1 OВ L 114, 27.4.2006 г., стp. 9-21
2 OВ L 182, 16.7.1999 г., стp. 1-19


