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Temats: Lūgumraksts Nr. 0631/2007, ko „Greenpeace” organizācijas vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Juan Antonio Lopez de Uralde, par Huelva estuāra 
aizsardzību un saglabāšanu

Lūgumraksts Nr. 1682/2008, ko Asociación Mesa de la Ría de Huelva vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais José Pablo Vázquez Hierro un Izquierda 
Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía de Huelva vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgais Pedro Jiménez San José un kam pievienoti 1525 
paraksti, par toksisku un radioaktīvu vielu izplūdi Tinto upes purvos un Huelva
upē, Spānijā

1. Lūgumraksta Nr. 0631/2007 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu aicināt Komisiju izpētīt stāvokli Huelva
estuārā un sūdzas par nopietnu rūpniecisko piesārņojumu, kas apdraud tā unikālo ekosistēmu.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šī RAMSAR aizsargājamā teritorija ir ļoti piesārņota ar 
naftu, metāliem un cietajiem mēslošanas līdzekļiem. Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, 
nenodrošinot Huelva estuāra saglabāšanu, vietējās un valsts iestādes pārkāpj vairāku ES 
direktīvu, tostarp PINK direktīvas (Direktīva 96/61/EK), Dzīvotņu direktīvas (Padomes 
Direktīva 92/43/EEK) un Atkritumu pamatdirektīvas (Direktīva 2006/12/EK), prasības.

Lūgumraksta Nr. 1682/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par nopietnu videi nodarītu kaitējumu, konkrēti — Huelva 
upei, un aicina izmeklēt fosfāta rūpnīcu darbību, fosfāta atkritumu izplūdi upē un vairāku 
akaču pārplūšanu. Viņi apgalvo, ka šīs izplūdes nopietni ietekmē sabiedrības veselību (ļoti 
augsti vēža rādītāji) un vidi, kā arī atkārtoti pārkāpj Direktīvu 91/689/EEK par bīstamajiem 
atkritumiem. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēji aicina apturēt visas toksiskās, bīstamās un 
radioaktīvās izplūdes no Acerinox rūpnīcas Kadisā, lai uzlabotu vides stāvokli attiecīgajā 



PE402.639 2/4 CM\816591LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

teritorijā un lai administrācija veiktu epidemioloģisko pētījumu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0631/2007 atzīts par pieņemamu 2007. gada 12. novembrī.
Lūgumraksts Nr. 1682/2008 atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. martā.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 12. februārī par Lūgumrakstu 
Nr. 0631/2007

„Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par vairāku rūpniecisko iekārtu ekspluatācijas 
apstākļiem Huelva estuārā, it īpaši par lauksaimniecības ķimikāliju un mēslošanas līdzekļu 
rūpnīcām FERTIBERIA un FMC-Foret, kas atrodas Punta del Sebo industriālajā zonā netālu 
no Huelva pilsētas Spānijā. Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, abi šie uzņēmumi ir 
piesārņojuši sāļo mitrāju, kas ir UNESCO aizsargājamā teritorija, ar vairāk nekā 120 mlj. t 
toksisko un bīstamo atkritumu, kas atstāj sekas uz vidi un sabiedrības veselību, šādi pārkāpjot 
vairākas ES direktīvas.

Līdzīgas bažas ir paustas rakstiskajā jautājumā E-3253/07.

Tā kā pieejamā informācija galvenokārt attiecas uz dīķiem, kuros uzglabā fosfoģipsi un citus 
bīstamos atkritumus, pašlaik noskaidro, kā piemērot Direktīvu 2006/12/EK par atkritumiem1, 
Direktīvu 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu2 un Direktīvu 
1999/31/EK par atkritumu poligoniem3.

No otras puses, Direktīva 96/61/EK4 par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli 
(PINK) attiecas uz šādām iekārtām: ķīmiskajām iekārtām fosforu, slāpekli vai kāliju saturošu 
mēslošanas līdzekļu (vienkāršo vai kombinēto minerālmēslu) ražošanai. Saskaņā ar šo 
direktīvu kompetentajām iestādēm attiecībā uz katru iekārtu jāsagatavo vienota atļauja, kas 
balstās uz labāko pieejamo metodi, lai kopumā nodrošinātu augstu vides aizsardzības līmeni.
Uzņēmējam izmantojot šīs iekārtas, kompetentajām iestādēm arī jānodrošina atļaujā iekļauto 
nosacījumu ievērošana.

Iespējams, ka dažas no lūgumrakstā minētajām iekārtām ietilpst PINK direktīvas darbības 
jomā.

Komisija nesen ierosināja lietu pret Spāniju par iepriekšminēto direktīvu sliktu piemērošanu 
(atsauces numurs 2007/2448).

Secinājums

Komisija ir nosūtījusi Spānijas iestādēm vēstuli, pieprasot informāciju par lūgumraksta 
iesniedzēja norādītajiem faktiem, lai noskaidrotu, kā iepriekšminētās direktīvas piemēro 

                                               
1 OV L 114, 27.4.2006., 9.–21. lpp.
2 OV L 102, 11.4.2006., 15.–34. lpp.
3 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.
4 OV L 257, 10.10.1996., 26.–40. lpp.
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attiecībā uz šīm iekārtām. Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par izmeklēšanas gaitu.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Attiecībā uz ES vides tiesību aktos noteikto pienākumu, iespējams, nepareizu pildīšanu 
Komisija atgādina, ka tiek veikta atklāta izmeklēšana par saistībām, kas noteiktas PINK 
direktīvā1 un citos ES atkritumu tiesību aktos attiecībā uz fosfoģipsi, ko ražo divas fosfora 
mēslošanas līdzekļu rūpnīcas (Fertiberia un FMC-Foret).

2010. gada 18. martā Komisija saskaņā ar LESD 258. pantu pieņēma argumentētu atzinumu 
saistībā ar to, ka netiek veikti pienācīgi piesārņojuma ierobežošanas pasākumi, ko piemēro 
attiecībā uz fosfoģipša uzglabāšanas teritorijām. Atbilde jāsniedz divu mēnešu laikā.

Attiecībā uz Euratom līguma trešajā nodaļā noteikto pienākumu nepareizu pildīšanu Komisija 
apstiprina, ka veselības aizsardzība un darba drošība ir Eiropas Komisijas galvenā prioritāte. 
Tomēr jāatzīmē, ka galveno atbildību par kodoldrošību uzņemas dalībvalstis un to 
kompetentās iestādes.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem lūgumrakstiem un saistītiem parlamentāriem 
jautājumiem, Eiropas Komisijas Euratom dienesti saskaņā ar Euratom līguma 35. pantu veica 
pārbaudes Tinto upes teritorijā Spānijā.
Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāta amatpersonu grupa apmeklēja Huelva teritorijas 
2009. gada 14. septembrī pēc tam, kad no teritorijas pārvaldnieka, pārvaldes iestādēm2 un 
citām iesaistītajām pusēm3 bija saņemta pilnīga informācija par pašreizējo stāvokli. Šīs 
pārbaudes mērķis bija iegūt pilnīgu informāciju un pārbaudīt vairākas uzraudzības ierīces, ko 
izmanto vides radioaktivitātes mērījumu veikšanai Huelva teritorijās. Pārbaudē tika iesaistītas 
arī laboratorijas, kuras veica mērījumus. Pārbaudē tika ņemti vērā tikai radiācijas aspekti.
Drīzumā Europa tīmekļa vietnē tiks publicēts tehniskais ziņojums:

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

Kopumā nav pierādījumu tam, ka sabiedrību apdraudētu radioaktivitāte tādā apmērā, kas 
pārsniedz Eiropas tiesību aktu noteikumus, ko Spānija transponējusi savos tiesību aktos.

Secinājumi
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka nav nepieciešama tās turpmāka rīcība šajā 
lietā, kas saistīta ar Euratom līguma piemērošanu. Komisija informēs Komiteju par 
turpmākiem pasākumiem lietā saistībā ar PINK direktīvu, Atkritumu pamatdirektīvu4 un 

                                               
1 OV L 257, 10.10.1996., 26.–40. lpp.
2 Consejo de Seguridad Nuclear (Kodoldrošības padome)
3 Vides, lauku teritoriju un jūras lietu ministrijas Piekrastes lietu ģenerāldirektorāts, Rūpniecības, tūrisma un 
tirdzniecības ministrijas Enerģētikas politikas un enerģijas resursu ģenerāldirektorāts, Veselības un patērētāju 
aizsardzības lietu ministrija (pārtikas vielu radiācijas uzraudzība) un Junta de Andalucia (Andalūzijas reģionālā 
pārvalde), kā arī Huelvas Universitāte, Seviljas Universitāte, Centro de Investigationes Energeticas 
Medio/Ambiantales y Tecnologicas (CIEMAT) un Laboratorio de Vigilancia Ambiental y Estudios 
Radiometricos (GEOCISA).
4 OV L 114, 27.4.2006., 9.–21. lpp.
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Atkritumu poligonu direktīvu1, lai nodrošinātu pareizu to piemērošanu, ņemot vērā Spānijas 
iestāžu apsvērumus, ko tām prasīja sniegt ar 2010. gada 18. marta argumentēto atzinumu.”

                                               
1 OV L 182, 16.7.1999., 1.–19. lpp.


