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Tema: Peticija Nr. 0631/2007 dėl Huelvos upės žiočių apsaugos ir išsaugojimo, kurią 
pateikė Ispanijos pilietis Juan Antonio Lopez Uralde Greenpeace Ispanijoje 
vardu

Peticija Nr. 1682/2008 dėl toksiškų ir radioaktyvių teršalų išleidimo į Tinto 
upės pelkes ir Huelvos upę Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis José 
Pablo Vázquez Hierro Asociación Mesa de la Ría de Huelva vardu ir Ispanijos 
pilietis Pedro Jiménez San José Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía de Huelva vardu su 1 525 parašais

1. Peticijos Nr. 0631/2007 santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento pavesti Komisijai ištirti padėtį Huelvos upės 
žiotyse, tvirtindamas, kad dėl didžiulės pramoninės taršos unikaliai ekosistemai gresia 
išnykimas. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad ši RAMSAR saugoma teritorija yra smarkiai 
užteršta naftos ir metalo nuosėdomis ir kietosiomis trąšomis. Pasak peticijos pateikėjo, vietos 
ir nacionalinės valdžios institucijos, neužtikrinusios Huelvos upės žiočių išsaugojimo, pažeidė 
tam tikras ES direktyvas, įskaitant TIPK direktyvą (Direktyva 96/61/EB), Buveinių direktyvą 
(Tarybos direktyva 92/43/EEB) ir Pagrindų direktyvą dėl atliekų (Direktyva 2006/12/EB).

Peticijos Nr. 1682/2008 santrauka

Peticijos pateikėjai skundžiasi dėl rimtos žalos Huelvos upės aplinkai ir prašo, kad būtų ištirta 
fosfato gamyklų veikla ir jų į upę ir kai kuriuos užtvankos baseinus išleidžiamos fosfato 
atliekos. Jie tvirtina, kad šios išleidžiamos atliekos turi rimtą poveikį visuomenės sveikatai 
(neįprastai daug vėžio atvejų) ir aplinkai ir kad pakartotinai pažeista Direktyva 91/689/EB dėl 
pavojingų atliekų. Todėl peticijos pateikėjai reikalauja sustabdyti visų toksiškų, pavojingų ir 
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radioaktyvių atliekų išleidimą iš „Acerinox“ gamyklos Kadise, pagerinti aplinkos apsaugą 
aptariamoje teritorijoje ir kad administracija atliktų epidemiologinį tyrimą.

2. Priimtinumas

0631/2007: Peticija Nr. 0631/2007 paskelbta priimtina 2007 m. lapkričio 12 d.
Peticija Nr. 1682/2008 paskelbta priimtina 2009 m. kovo 26 d. 
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį).

3. Komisijos atsakymas dėl peticijos Nr. 0631/2007, gautas 2008 m. vasario 12 d.

„Peticijos pateikėjui kyla abejonių dėl įvairių pramoninių įrenginių, veikiančių Huelvos upės 
žiočių teritorijoje, veikimo sąlygų, ypač dėl žemės ūkio paskirties chemikalų ir trąšų 
apdorojimo gamyklų FERTIBERIA ir „FMC-Foret“, kurios yra Punta del Sebo
pramoninėje teritorijoje netoli Huelvos miesto Ispanijoje. Pasak peticijos pateikėjo, šios dvi 
įmonės užtvindė druskožemį, kuris yra UNESCO saugoma teritorija, daugiau nei 120 mln. 
tonų toksiškų ir pavojingų atliekų, kurios paveikė aplinką ir visuomenės sveikatą – taip buvo 
pažeistos kelios ES direktyvos.

Tokios pačios abejonės buvo iškeltos klausime raštu Nr. E-3253/07.

Kadangi esama informacija susijusi visų pirma su tvenkiniais, kuriuose saugomos fosfogipso 
ir kitos pavojingos atliekos, nagrinėjamas šių direktyvų: 2006/12/EB1 dėl atliekų, 
2006/21/EB2 dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir 1999/31/EB3 dėl atliekų sąvartynų, 
įgyvendinimas. Kita vertus, Direktyva 96/61/EB4 dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (TIPK), apima įrenginius, kuriuose atliekama ši veikla: cheminiai įrenginiai, skirti 
fosforo, azoto ar kalio pagrindo trąšų (paprastų ar sudėtinių trąšų) gamybai. Pagal šią 
direktyvą reikalaujama, kad kompetentingos valdžios institucijos kiekvienam įrenginiui 
nustatytų integruotą leidimą, pagrįstą geriausia esama metodika, kad būtų užtikrintas aukštas 
aplinkos apsaugos lygis apskritai. Taip pat reikalaujama, kad kompetentingos institucijos 
užtikrintų, jog operatorius, eksploatuodamas įrenginį, laikytųsi leidimo sąlygų. Tikėtina, kad 
kai kurie peticijoje minimi įrenginiai patenka į TIPK direktyvos taikymo sritį.

Komisija neseniai pradėjo bylą prieš Ispaniją dėl netinkamo pirmiau minėtų direktyvų 
taikymo (nuorodos numeris 2007/2448).

Išvada

Komisija Ispanijos valdžios institucijoms nusiuntė raštą, kuriuo prašoma pateikti 
informacijos, susijusios su peticijos pateikėjo aprašytais faktais, kad galėtų nustatyti, kaip 
atitinkamuose įrenginiuose įgyvendinamos pirmiau minėtos direktyvos. Komisija informuos 
Peticijų komitetą apie savo tyrimo eigą.“

                                               
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 9–21.
2 OL L 102, 2006 4 11, p. 15–34.
3 OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
4 OL L 257, 1996 10 10, p. 26–40.
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4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Tikėtino netinkamo įsipareigojimų, nustatytų pagal ES aplinkos apsaugos teisės aktus, 
taikymo atžvilgiu Komisija primena, kad pradėtas tyrimas dėl TIPK direktyvoje1 ir kituose su 
atliekomis susijusiuose ES teisės aktuose išdėstytų įsipareigojimų dėl dviejų fosforo pagrindo 
trąšas gaminančių įrenginių („Fertiberia“ ir „FMC-Foret“) gaminamo fosfogipso.
2010 m. kovo 18 d. Komisija paskelbė pagrįstą nuomonę, paremtą Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 258 straipsniu ir susijusią su tinkamų taršos suvaržymo priemonių, šiuo 
metu taikomų fosfogipso saugojimo teritorijose, trūkumu. Buvo nustatytas dviejų mėnesių 
laikotarpis, per kurį turėjo būti atsakyta.

Tikėtino netinkamo įsipareigojimų, nustatytų pagal Euratomo sutarties 3 skyrių, atžvilgiu 
Komisija patvirtina, kad sveikata ir sauga yra svarbiausias Europos Komisijos prioritetas. 
Tačiau reikia paminėti, kad už atominį saugumą pirmiausia atsakingos valstybės narės ir jų 
kompetentingos valdžios institucijos.

Po šių peticijų ir susijusių parlamentinių klausimų Europos Komisijos Euratomo tarnybos 
pagal Euratomo sutarties 35 straipsnį atliko patikrinimo misiją Rio Tinto teritorijoje 
Ispanijoje. 

Po to, kai iš sąvartyno operatoriaus, reguliuojančiųjų institucijų2 ir kitų subjektų3 buvo gauta 
išsami informacija apie faktinę padėtį, Energetikos ir transporto generalinio direktorato 
pareigūnų grupė apsilankė Huelvos sąvartynuose. Šio patikrinimo tikslas buvo gauti visą 
informaciją ir patikrinti tam tikrus stebėjimo įrenginius, naudojamus Huelvos sąvartynų 
aplinkos radioaktyvumui stebėti. Šiame patikrinime taip pat dalyvavo matavimus atliekančios 
laboratorijos. Patikrinimo metu išskirtinai buvo tiriami radiologiniai aspektai.
Techninė ataskaita bus paskelbta Europa interneto svetainėje

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

Apibendrinant galima pasakyti, kad nebuvo aptikta įrodymų, kad plačiajai visuomenei būtų 
daromas radioaktyvus poveikis, viršijantis Europos teisės aktuose, perkeltuose į Ispanijos 
įstatymus, nustatytas ribas.

Išvada
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija laikosi nuomonės, kad jai nereikia imtis 
jokių tolesnių veiksmų šioje byloje dėl Euratomo sutarties taikymo. Komisija informuos 
komitetą apie vėlesnį bylos tyrimą, kuris bus atliktas dėl TIPK, Pagrindų direktyvos dėl 
atliekų4 ir Sąvartynų direktyvos5 taikymo, kad būtų užtikrintas tinkamas šių direktyvų 
                                               
1 OL L 257, 1996 10 10, p. 26–40.
2 Consejo de Seguridad Nuclear (Atominės saugos tarnyba).
3 Aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos pakrančių generalinis direktoratas, Pramonės, turizmo ir prekybos 
ministerijos energetikos politikos ir kasyklų generalinis direktoratas, Sveikatos ir vartotojų reikalų ministerija 
(radiacinė maisto produktų priežiūra) ir Junta de Andalucia (Andalūzijos regioninė valdžios institucija), taip pat 
Huelvos universitetas, Sevilijos universitetas, Centro de Investigationes Energeticas Medio/Ambiantales y 
Tecnologicas (CIEMAT) ir Laboratorio de Vigilancia Ambiental y Estudios Radiometricos (GEOCISA).
4 OL L 114, 2006 4 27, p. 9–21.
5 OL L 182, 1999 7 16, p. 1–19.
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taikymas, atsižvelgiant į Ispanijos valdžios institucijų atsakymą į 2010 m. kovo 18 d. pagrįstą 
nuomonę.“


