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Tárgy: Juan Antonio Lopez de Uralde, spanyol állampolgár által a Greenpeace 
Spanyolország nevében benyújtott, 0631/2007. számú petíció a Huelvai-öböl 
védelméről és megőrzéséről

José Pablo Vázquez Hierro, spanyol állampolgár által az „Asociación Mesa 
de la Ría de Huelva” és Pedro Jiménez San José spanyol állampolgár által az 
„Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía de Huelva” 
nevében benyújtott, 1682/2008. számú, 1525 aláírást tartalmazó petíció a 
Tinto folyó mocsaraiban, továbbá a Huelva folyóban (Spanyolország) 
elhelyezett mérgező és radioaktív hulladékról

1. A 0631/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgáltassa ki a Bizottsággal a 
Huelvai-öbölnél kialakult helyzetet, és rámutat arra, hogy a súlyos ipari szennyezés miatt egy 
egyedülálló ökoszisztéma léte forog veszélyben. A petíció benyújtója szerint ez a terület 
Ramsari védett terület, mely súlyosan szennyezett olajjal és fémmaradékokkal, valamint 
szilárd műtrágyával. A petíció benyújtója szerint a helyi és a nemzeti hatóságok azáltal, hogy 
nem biztosítják a Huelvai-öböl védelmét, számos uniós irányelvet megsértettek, többek között 
az IPPC-irányelvet (96/61/EK irányelv), az élőhely irányelvet (92/43/EGK tanácsi irányelv) 
és a hulladék keretirányelvet (2006/12/EK irányelv).

Az 1682/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtói ismertetik a Huelva folyónál kialakult súlyos helyzetet, és kérik, hogy 
vizsgálják ki a foszfátgyárak tevékenységeit, valamint azok foszfáthulladékait, amelyek miatt 
a folyó szennyezetté vált és hulladéklerakó lett belőle. A petíció benyújtói szerint ezek a 
hulladékok súlyos mértékben veszélyeztetik a közegészséget (abnormálisan magas a rákos 
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megbetegedések száma) és a környezetet. A hulladékok miatt többször is megsértették a 
veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelvet. Ezért kérik az Acerinox cádizi 
üzeméből származó valamennyi mérgező, veszélyes és radioaktív hulladék eltávolítását, 
valamint a terület környezeti helyreállítását és járványügyi vizsgálat elvégzését a kormány 
részéről.

2. Elfogadhatóság

A 0631/2007. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. november 12.
Az 1682/2008. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. március 26.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól a 0631/2007. számú petíciót illetően kapott válasz: 2008. február 12. 

A petíció benyújtója aggályát fejezi ki a Huelvai-öböl körzetében működő különböző ipari 
létesítmények működési körülményeit illetően, különös tekintettel a FERTIBERIA és FMC-
Foret növényvédőszer- és műtrágyagyártó üzemekre, melyek a spanyolországi Huelva város 
közelében található Punta del Sebo ipartelepen helyezkednek el. A petíció benyújtója szerint a 
két vállalat számos uniós irányelvet megsértve több mint 120 millió tonna mérgező és 
veszélyes hulladékot bocsátott egy, az UNESCO védelme alatt álló sós mocsárba, aminek 
következtében számolni kell a környezetre és a közegészségre gyakorolt hatásokkal.

Az E-3253/07. számú, írásbeli választ igénylő kérdés ugyanezt az aggályt veti fel.

Mivel a rendelkezésre álló információk különösen azokra a kis tavakra vonatkoznak, 
melyekbe foszforos gipsz és más veszélyes hulladék került lerakásra, jelenleg 
tanulmányozzák a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv1, az ásványinyersanyag-
kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelv2 és a 
hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv3 alkalmazását. 

Másfelől a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK 
irányelv4 (IPPC) hatálya a következő tevékenységeket folytató létesítményekre terjed ki:
foszfor-, nitrogén- vagy káliumtartalmú (egyszerű vagy összetett) műtrágyát előállító 
vegyipari létesítmények. A szóban forgó irányelv értelmében az illetékes hatóságoknak az 
elérhető legjobb technikákon alapuló integrált engedélyt kell kiadniuk minden létesítményre 
annak érdekében, hogy biztosítható legyen a környezet egészének nagyfokú védelme. Ezen 
kívül az illetékes hatóságoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy az üzemeltető a létesítmény 
üzemeltetése során teljesítse az engedélyben foglalt feltételeket. 

Valószínű, hogy a petícióban említett létesítmények közül néhány az IPPC irányelv hatálya 
alá tartozik.

A Bizottság nemrégiben eljárást kezdeményezett Spanyolország ellen a fentiekben említett 

                                               
1 HL L 114, 2006.4.27., 9–21. o.
2 HL L 102, 2006.4.11., 15–34. o.
3 HL L 182, 1999.7.16., 1–19. o.
4 HL L 257, 1996.10.10., 26–40. o.
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irányelvek nem megfelelő alkalmazása miatt (referenciaszám: 2007/2448). 

Következtetés

A Bizottság spanyol hatóságokhoz intézett levelében tájékoztatást kér a petíció benyújtója 
által ismertetett tényekről annak megállapítása érdekében, hogy miként kerülnek 
végrehajtásra a fentiekben említett irányelvek az érintett létesítményekben. A Bizottság 
tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a vizsgálat állásáról.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

Az uniós környezetvédelmi jogban meghatározott követelmények vélhetően helytelen 
alkalmazásával összefüggésben a Bizottság arra emlékeztet, hogy jelenleg is vizsgálat folyik a 
foszforalapú műtrágyát előállító két létesítményből (Fertiberia és FMC-Foret) származó 
foszforos gipsszel összefüggésben az IPPC-irányelvben1 és a hulladékokról szóló egyéb uniós 
jogszabályokban megállapított kötelezettségek tárgyában.

2010. március 18-án a Bizottság az EUMSz. 258. cikke alapján indokolással ellátott 
véleményt fogadott el, amely rámutatott arra, hogy a foszforos gipsz tárolóhelyeire 
vonatkozóan jelenleg nem alkalmaznak kellően szigorú környezetvédelmi intézkedéseket. A 
válaszadásra két hónapot biztosítottak. 

Ami az Euratom-Szerződés 3. fejezetében meghatározott kötelezettségek vélhetően helytelen 
alkalmazását illeti, a Bizottság megerősíti, hogy az egészségvédelem és a biztonság abszolút 
prioritás az Európai Bizottság számára. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a nukleáris 
biztonság szavatolása elsősorban a tagállamok és illetékes hatóságaik feladata.

A szóban forgó petíciókat és kapcsolódó parlamenti kérdéseket követően az Európai Bizottság 
Euratom szolgálatai ellenőrzést hajtottak végre a spanyolországi Rio Tinto térségben az 
Euratom-Szerződés 35. cikke értelmében.

Az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság tisztviselőiből álló csoport 2009. szeptember 
14-én ellátogatott a huelvai helyszínekre, miután a terület üzemeltetője, a szabályozó 
hatóságok2 és egyéb szereplők3 jóvoltából teljes körű tájékoztatásban részesült a fennálló 
helyzetről. Az ellenőrzés célja a teljes körű tájékozódás volt, valamint néhány megfigyelő 
létesítmény ellenőrzése, amelyekre a huelvai területek környezeti radioaktivitásának 
ellenőrzésével összefüggésben utalást tettek. A szóban forgó ellenőrzés a méréseket végző 
laboratóriumokra is kiterjedt. Az ellenőrzés során kizárólag radiológiai szempontokat 
vizsgáltak.

A technikai jelentést hamarosan közzéteszik az Európai Bizottság honlapján:

                                               
1 HL L 257., 1996.10.10., 26–40. o.
2 Consejo de Seguridad Nuclear (Nukleáris Biztonsági Tanács)
3 A Környezetvédelmi, Vidék- és Tengerügyi Minisztérium égisze alatt működő Part Menti Területek 
Főigazgatósága, az Ipari, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Minisztérium égisze alatt működő Energiapolitikai és 
Bányászati Főigazgatóság, az Egészség- és Fogyasztóügyi Minisztérium (az élelmiszerek radiológiai 
ellenőrzése) és a Junta de Andalucia (Andalúzia regionális kormánya), valamint a huelvai egyetem, a sevillai 
egyetem, a Centro de Investigationes Energeticas Medio/Ambiantales y Tecnologicas (CIEMAT) és a 
Laboratorio de Vigilancia Ambiental y Estudios Radiometricos (GEOCISA).
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http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/article_35_en.htm

Összefoglalásképpen, nincs arra utaló jel, hogy a lakosság olyan mértékű radioaktivitásnak 
lenne kitéve, amely meghaladja a spanyol jogba átültetett uniós jogszabályokban 
meghatározott határértékeket.

Következtetés
A fentiek fényében a Bizottság azon az állásponton van, hogy jelen esetben nem szükséges 
további lépéseket tennie az Euratom-Szerződés alkalmazásával összefüggésben.  A Bizottság 
tájékoztatni fogja a bizottságot az ügyben szükséges nyomon követő intézkedésekről az IPPC-
irányelv, a hulladékokról szóló keretirányelv1 és a hulladéklerakókról2 szóló irányelv 
alkalmazását illetően, annak érdekében, hogy biztosítsa az említett irányelvek megfelelő 
alkalmazását, mégpedig azon észrevételek fényében, amelyeket a spanyol hatóságoktól vár a 
2010. március 18-i indokolással ellátott véleményre vonatkozóan.  

                                               
1 HL L 114., 2006.4.27., 9–21. o.
2 HL 182., 1999.7.16., 1–19. o.


