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Θέμα: Αναφορά 0631/2007, του Juan Antonio Lopez de Uralde, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Greenpeace Ισπανίας, σχετικά με την προστασία 
και διατήρηση του Δέλτα του Huelva

Αναφορά 1682/2008, του José Pablo Vázquez Hierro, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης Mesa de la Ría de Huelva, και του Pedro Jiménez
San José, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του κόμματος Izquierda Unida -
los Verdes-Convocatoria por Andalucía de Huelva, η οποία συνοδεύεται από
1.525 υπογραφές, σχετικά με τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα που 
απορρίπτονται στα έλη του ποταμού Tinto και στον ποταμό Huelva στην 
Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς 0631/2007

Ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Επιτροπή να διερευνήσει 
την κατάσταση στο Δέλτα του Huelva, υποστηρίζοντας ότι ένα μοναδικό οικοσύστημα 
απειλείται με καταστροφή εξαιτίας της σοβαρής βιομηχανικής ρύπανσης. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι η εν λόγω περιοχή, η οποία προστατεύεται από τη Σύμβαση RAMSAR, 
υφίσταται σοβαρή ρύπανση από κατάλοιπα πετρελαίου και μετάλλων και από στερεά 
λιπάσματα. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, μη διασφαλίζοντας την προστασία του Δέλτα της 
Huelva, οι τοπικές και εθνικές αρχές παραβίασαν σειρά οδηγιών της ΕΕ, όπως η οδηγία 
ΟΠΕΡ (οδηγία 96/61/ΕΚ), η οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου) και η οδηγία πλαίσιο για τα στερεά απόβλητα (οδηγία 2006/12/ΕΚ).

Περίληψη της αναφοράς 1682/2008

Οι αναφέροντες παραπονούνται για τη σοβαρή περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται στον 
ποταμό Huelva και ζητούν να ερευνηθούν οι δραστηριότητες των εργοστασίων φωσφορικών 
αλάτων και η απόρριψη αποβλήτων φωσφορικών αλάτων στον ποταμό, καθώς και σε 
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ορισμένες δεξαμενές υπερχείλισης. Ισχυρίζονται ότι αυτές οι απορρίψεις έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία (αφύσικα υψηλά ποσοστά καρκίνου) και στο περιβάλλον και 
ότι έχουν παραβιάσει επανειλημμένα την οδηγία 91/689/EΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα.
Ως εκ τούτου, οι αναφέροντες ζητούν να σταματήσουν όλες οι απορρίψεις τοξικών, 
επικίνδυνων και ραδιενεργών αποβλήτων από το εργοστάσιο Acerinox στο Cádiz, να 
βελτιωθεί το περιβάλλον στην εν λόγω περιοχή και να διεξαχθεί επιδημιολογική μελέτη από 
τη διοίκηση.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0631/2007 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2007.
Η αναφορά 1682/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2009.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 2008 για την αναφορά 
0631/2007.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες λειτουργίας διαφόρων 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Δέλτα του Huelva, ιδίως των μονάδων 
επεξεργασίας γεωργικών χημικών και λιπασμάτων FERTIBERIA και FMC-Foret, που 
βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή της Punta del Sebo, κοντά στην πόλη Huelva της 
Ισπανίας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι δύο εταιρείες έχουν μολύνει αλμυρό βάλτο, που 
αποτελεί προστατευόμενη περιοχή της UNESCO, με περισσότερους από 120 τόνους τοξικών 
και επικίνδυνων αποβλήτων, με αντίκτυπο στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, κατά 
παράβαση αρκετών οδηγιών της ΕΕ.

Οι ίδιες ανησυχίες διατυπώνονται στη γραπτή ερώτηση E-3253/07.

Δεδομένου ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν συγκεκριμένα τις τεχνητές λίμνες όπου 
απορρίπτεται φωσφογύψος και άλλα επικίνδυνα απόβλητα, η εφαρμογή των οδηγιών 
2006/12/ΕΚ περί των στερεών αποβλήτων1, 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας2 και 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων3 εξετάζεται.

Από την άλλη πλευρά, η οδηγία 96/61/ΕΚ4 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) καλύπτει εγκαταστάσεις που ασχολούνται με τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: Χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή 
καλιούχων λιπασμάτων (απλών ή σύνθετων). Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, οι αρμόδιες 
αρχές υποχρεούνται να προσδιορίζουν, για κάθε εγκατάσταση, μια ενιαία άδεια με βάση τις 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος στο σύνολό του. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται επίσης να διασφαλίζουν ότι 
ο φορέας εκμετάλλευσης συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας κατά τη λειτουργία της 
εγκατάστασης.

                                               
1 ΕΕ L 114  της 27.4.2006, σ. 9-21
2 ΕΕ L 102 της  11.4.2006, σ. 15-34
3 ΕΕ L 182 της  16.7.1999, σ. 1-19
4 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26-40
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Είναι πιθανό ορισμένες από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην αναφορά να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΟΠΕΡ.

Η Επιτροπή κίνησε πρόσφατα διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας για πλημμελή 
εφαρμογή των προαναφερθεισών οδηγιών (αριθμός αναφοράς 2007/2448).

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις ισπανικές αρχές με την οποία ζητούσε πληροφορίες 
σχετικά με τα περιστατικά που περιγράφει ο αναφέρων, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον 
τρόπο εφαρμόζονται οι προαναφερθείσες οδηγίες στις σχετικές εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή 
θα τηρεί ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για την πρόοδο των ερευνών της.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο πλημμελούς εφαρμογής των υποχρεώσεων οι οποίες 
προβλέπονται βάσει του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι 
υφίσταται εν εξελίξει έρευνα σχετικά με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία ΟΠΕΡ1

και σε άλλες πράξεις νομοθεσίας της ΕΕ περί αποβλήτων που αφορούν την παραγωγή 
φωσφογύψου από δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιπασμάτων με βάση τον φώσφορο
(Fertiberia και FMC-Foret).

Στις 18 Μαρτίου 2010 η Επιτροπή ενέκρινε αιτιολογημένη γνώμη με βάση το άρθρο 258 της 
ΣΛΕΕ και σε σχέση με την έλλειψη κατάλληλων αυστηρών μέτρων όσον αφορά τη ρύπανση 
που εφαρμόζονται επί του παρόντος για χώρους αποθήκευσης φωσφογύψου. Ορίστηκε 
προθεσμία δύο μηνών εντός της οποίας θα πρέπει να δοθεί απάντηση.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο πλημμελούς εφαρμογής των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο 3 της Συνθήκης Ευρατόμ, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η υγεία και η ασφάλεια 
αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να σημειωθεί, 
ωστόσο, ότι την κύρια ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια φέρουν τα κράτη μέλη και οι 
αρμόδιες αρχές τους.

Κατόπιν των αναφορών αυτών και σχετικών κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, οι υπηρεσίες 
Ευρατόμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξήγαγαν αποστολή επαλήθευσης στην περιοχή Rio
Tinto της Ισπανίας βάσει του άρθρου 35 της Συνθήκης Ευρατόμ.
Μια ομάδα υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών επισκέφθηκε τις 
μονάδες στην Huelva στις 14 Σεπτεμβρίου 2009, αφού ενημερώθηκε πλήρως για την 
τρέχουσα κατάσταση από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας, από τις ρυθμιστικές αρχές2

και από άλλους παράγοντες.3 Ο στόχος αυτής της επαλήθευσης ήταν η απόκτηση 

                                               
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26-40
2 Consejo de Seguridad Nuclear (Συμβούλιο Πυρηνικής Ασφάλειας)
3 Γενική Διεύθυνση Ακτών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αγροτικών και Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Γενική 
Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Μεταλλευμάτων στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου, 
Υπουργείο Υγείας και Υποθέσεων Καταναλωτών (Ραδιολογική παρακολούθηση τροφίμων) και Junta de 
Andalucia (περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας) καθώς και Πανεπιστήμιο της Huelva, Πανεπιστήμιο της 
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ολοκληρωμένων πληροφοριών και ο έλεγχος ορισμένων εγκαταστάσεων παρακολούθησης 
που συνδέονται με την παρακολούθηση της ραδιενέργειας στο περιβάλλον στις μονάδες της 
Ηuelva. Τα εργαστήρια που πραγματοποιούν τις μετρήσεις συμπεριελήφθησαν επίσης στην 
εν λόγω αποστολή επαλήθευσης. Η επαλήθευση αφορούσε αποκλειστικά ραδιολογικές 
πτυχές.
Η τεχνική έκθεση θα δημοσιευθεί σύντομα στον ιστότοπο του Europa:

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

Συνοψίζοντας, δεν έχουν υπάρξει ενδείξεις τυχόν έκθεσης των πολιτών σε ραδιενέργεια 
πέραν των ορίων που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως μεταφέρθηκε στο ισπανικό δίκαιο.

Συμπέρασμα
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι δεν χρειάζεται να προβεί σε οιαδήποτε 
περαιτέρω ενέργεια σε σχέση με την παρούσα υπόθεση όσον αφορά την εφαρμογή της 
Συνθήκης Ευρατόμ. Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τη 
συνέχεια που θα δοθεί στην υπόθεση που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας ΟΠΕΡ, της 
οδηγίας πλαίσιο περί των στερεών αποβλήτων1 και της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων2, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, υπό το 
πρίσμα των παρατηρήσεων που αναμένονται από τις ισπανικές αρχές σε συνέχεια της 
αιτιολογημένης γνώμης της 18ης Μαρτίου 2010.

                                                                                                                                                  
Σεβίλλης, Centro de Investigationes Energeticas Medio/Ambiantales y Tecnologicas (CIEMAT) και Laboratorio 
de Vigilancia Ambiental y Estudios Radiometricos (GEOCISA)
1 ΕΕ L 114 της 27.04.2006, σ. 9-21.
2 ΕΕ L 182 της 16.07.1999, σ. 1-19.


