
CM\816591DA.doc PE402.639/REVv01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

11.5.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0631/2007 af Juan Antonio Lopez de Uralde, spansk statsborger, for 
Greenpeace i Spanien, om beskyttelse og bevarelse af Huelva-udmundingen

Andragende 1682/2008 af José Pablo Vázquez Hierro, spansk statsborger, for 
Asociación Mesa de la Ría de Huelva, og Pedro Jiménez San José, spansk 
statsborger, for Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía de 
Huelva, og 1.525 medunderskrivere, om giftige og radioaktive udledninger i 
marsklandet ved floden Tinto og floden Huelva i Spanien

1. Sammendrag af andragende  0631/2007

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at få Kommissionen til at undersøge situationen 
i Huelva-udmundingen, idet han fastholder, at alvorlig industriforurening truer med at 
ødelægge et unikt økosystem. Andrageren fastholder, at dette område, som er beskyttet under 
Ramsar-konventionen, er stærkt forurenet med olie- og metalrester og med gødninger i fast 
form. Ifølge andrageren har de lokale og nationale myndigheder ved ikke at sikre bevarelsen 
af Huelva-udmundingen overtrådt en række EU-direktiver, herunder IPPC-direktivet (direktiv 
96/61/EF), habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF) og rammedirektivet om affald 
(direktiv 2006/12/EF).

Sammendrag af andragende 1682/2008

Andragerne klager over alvorlige miljøskader i floden Huelva og anmoder om en 
undersøgelse af fosfatfabrikkernes aktiviteter og deres udledning af fosfataffald i floden og en 
række overløbsbassiner. De gør gældende, at disse udledninger har alvorlige indvirkninger på
folkesundheden (et abnormt højt antal kræfttilfælde) og på miljøet, og at fabrikkerne gentagne 
gange har overtrådt direktiv 91/689/EØF om farligt affald. Andragerne kræver derfor, at der 
sættes en stopper for alle giftige, farlige og radioaktive udledninger fra Acerinoxanlægget i 



PE402.639/REVv01-00 2/4 CM\816591DA.doc

DA

Cádiz, at miljøet i det pågældende område forbedres, samt at forvaltningen skal udføre en 
epidemiologisk undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

0631/2007: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 
2007). 
1682/2008: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2009)
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. februar 2008.

"Andrageren udtrykker bekymring over driftsforholdene for adskillige industrianlæg på 
området Huelva Estuary, navnlig de landbrugskemiske anlæg og 
gødningsforarbejdningsanlæggene FERTIBERIA og FMC-Foret, som er placeret i 
industriområdet Punta del Sebo tæt ved byen Huelva i Spanien. Ifølge andrageren har de to 
virksomheder nedbrudt en salteng, som er en UNESCO-beskyttet lokalitet, med mere end 120 
mio. t giftigt og farligt affald, og dette har haft virkning på miljøet og den offentlige sundhed 
og er en overtrædelse af flere EU-direktiver.

Samme bekymringer blev udtrykt i forespørgsel til skriftlig besvarelse E-3253/07.

Da de til rådighed stående oplysninger navnlig vedrører de damme, hvor fosforgips og andet 
farligt affald deponeres, undersøges anvendelsen af direktiv 2006/12/EF om affald1, 
2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien2 og 1999/31/EF om deponering 
af affald3.

På den anden side dækker direktiv 96/61/EF4 vedrørende integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (IPPC) de anlæg, som udfører følgende aktiviteter: kemiske anlæg 
til beskyttelse af fosfor-, nitrogen og nitrogen- og kaliumbaseret gødning (simple eller 
sammensatte gødninger). I henhold til dette direktiv skal de kompetente myndigheder for 
hvert anlæg udstede en integreret godkendelse på baggrund af de bedste tilgængelige 
teknologier for at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse som helhed. De kompetente 
myndigheder skal desuden sikre, at operatøren opfylder betingelserne for godkendelse, når 
vedkommende betjener anlægget.

Visse af de anlæg, som nævnes i andragendet, er sandsynligvis omfattet af IPPC-direktivet.

Kommissionen har for nylig indledt en retssag mod Spanien vedrørende dårlig gennemførelse 
af ovennævnte direktiver (referencenummer 2007/2448).

Konklusion

                                               
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9-21.
2 EUT L 102, 11.4.2006, s. 15-34.
3 EFT L 182, 16.7.1999, s. 1-19.
4 EFT L 257, 10.10.1996, s. 26-40.
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Kommissionen har sendt en skrivelse til de spanske myndigheder med anmodning om 
oplysninger vedrørende de fakta, som andrageren beskriver, for at afklare, hvorledes 
ovennævnte direktiver overholdes i forbindelse med de berørte anlæg. Kommissionen vil 
holde Udvalget for Andragender behørigt underrettet om forløbet af undersøgelsen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Vedrørende sandsynlig dårlig gennemførelse af forpligtelserne i EU-lovgivningen på 
miljøområdet minder Kommissionen om, at der er en igangværende undersøgelse vedrørende 
de forpligtelser, som er fastsat i IPPC-direktivet1 og i andre EU-retsakter på affaldsområdet i 
forhold til phosphogips, der fremstilles af to anlæg til produktion af fosforbaseret gødning 
(Fertiberia og FMC-Foret).

Den 18. marts 2010 vedtog Kommissionen en begrundet udtalelse baseret på artikel 258 i 
TEUF vedrørende manglen på tilstrækkeligt strenge foranstaltninger vedrørende forurening 
ved områder, hvor der oplagres phosphogips. Der er fastsat en tidsfrist for svar på to måneder.

I relation til sandsynlig dårlig gennemførelse af forpligtelserne i Euratom-traktatens kapitel 3 
bekræfter Kommissionen, at sundhed og sikkerhed er en absolut prioritet for Kommissionen.
Det skal dog bemærkes, at det primære ansvar for nuklear sikkerhed påhviler medlemsstaterne 
og deres kompetente myndigheder.

På baggrund af nærværende andragender og relaterede parlamentariske forespørgsler har 
Kommissionens tjenestegrene inden for Euratom foretaget en kontrolmission til området 
omkring floden Tinto i Spanien i henhold til Euratom-traktatens artikel 35.

Et hold tjenestemænd fra Generaldirektoratet for Energi og Transport besøgte Huelva den 14. 
september 2009 efter at være blevet underrettet om den aktuelle situation af anlæggets 
operatør, de regulerende myndigheder2 og andre aktører3. Målet med denne kontrol var at 
indhente fyldestgørende oplysninger og kontrollere en række installationer, der anvendes i 
forbindelse med overvågning af radioaktivitet i miljøet ved anlægget i Huelva. De 
laboratorier, der udfører målingerne, blev ligeledes undersøgt. Kontrollen omfattede 
udelukkende radiologiske aspekter.
Den tekniske rapport offentliggøres snart på Europa-webstedet på følgende adresse:

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

Sammenfattende kan det fastslås, at der ikke er noget, der tyder på, at befolkningen har været 
udsat for radioaktivitet, som overskrider de grænser, der er fastsat i EU-lovgivningen og 
gennemført i spansk lovgivning.
                                               
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26-40.
2 Consejo de Seguridad Nuclear (det spanske råd for nuklear sikkerhed).
3 Det spanske generaldirektorat for kystområder under miljø-, landbrugs- og fiskeriministeriet, 
generaldirektoratet for energipolitik og miner under industri-, turist- og handelsministeriet, ministeriet for 
sundhed og forbrugeranliggender (radiologisk overvågning af fødevarer) og Junta de Andalucia (den andalusiske 
regionale regering) samt universitetet i Huelva, universitetet i Sevilla, Centro de Investigationes Energeticas 
Medio/Ambiantales y Tecnologicas (CIEMAT) og Laboratorio de Vigilancia Ambiental y Estudios 
Radiometricos (GEOCISA).



PE402.639/REVv01-00 4/4 CM\816591DA.doc

DA

Konklusion

På baggrund af ovenstående mener Kommissionen ikke, at det er nødvendigt at foretage sig 
yderligere i denne sag i relation til gennemførelsen af Euratom-traktaten. Kommissionen vil 
underrette udvalget om den opfølgning, der vil ske vedrørende sagen i forhold til 
gennemførelsen af IPPC-direktivet, affaldsrammedirektivet1 og direktivet om deponering af 
affald2 for at sikre korrekt gennemførelse af disse direktiver i lyset af de bemærkninger, som 
ventes fra de spanske myndigheder i forlængelse af den begrundede udtalelse af 18. marts 
2010."

                                               
1 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9-21.
2 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19.


