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Betreft: Verzoekschrift 631/2007, ingediend door Juan Antonio Lopez de Uralde 
(Spaanse nationaliteit), namens Greenpeace Spanje over bescherming en 
behoud van de riviermond van de Huelva

Verzoekschrift ingediend door José Pablo Vázquez Hierro (Spaanse nationaliteit) 
namens de 'Asociación Mesa de la Ría de Huelva' en Pedro Jiménez San José 
(Spaanse nationaliteit), namens 'Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía de Huelva', gesteund door 1 525 medeondertekenaars, over de lozing 
van giftige en radioactieve stoffen in de moerassen van de rivier de Tinto en in de 
rivier de Huelva in Spanje

1. Samenvatting van verzoekschrift 631/2007

 Indiener vraagt het Europees Parlement of het de Commissie kan gelasten de situatie rond de 
riviermond van de Huelva riviermond van de Huelva te onderzoeken. Hij voert hierbij aan dat 
ernstige industriële vervuiling een uniek ecosysteem dreigt te vernietigen. Indiener beweert 
dat dit onder de Ramsar-conventie vallende, beschermde natuurgebied zwaar vervuild wordt 
met olie- en metaalresten, alsmede met kunstmeststoffen. Door niet te zorgen voor het behoud 
van de riviermond van de Huelva, handelen volgens indiener de plaatselijke en nationale 
autoriteiten in strijd met een aantal EU-richtlijnen, waaronder Richtlijn 96/61/EG van de Raad 
inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, de habitatrichtlijn (Richtlijn
92/43/EEG van de Raad) en de kaderrichtlijn afval (Richtlijn 2006/12/EG).

Samenvatting van verzoekschrift 1682/2008

Indieners doen hun beklag over ernstige milieuschade aan de rivier de Huelva en roepen op 
tot een onderzoek naar de activiteiten van de fosforfabrieken en de lozingen van fosforafval 
van die fabrieken in de rivier en een aantal afvoerbaden. Zij beweren dat deze lozingen 
ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid (abnormaal hoge kankercijfers) en voor 
het milieu en dat Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen meermalen is 
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geschonden. Indieners verzoeken dan ook om alle giftige, gevaarlijke en radioactieve lozingen 
van de Acerinox-fabriek in Cádiz een halt toe te roepen, het milieu in het betreffende gebied 
te verbeteren en een epidemiologisch onderzoek door het management van het bedrijf uit te 
laten voeren.

2. Ontvankelijkheid

0631/2007: Ontvankelijk verklaard op 12 november 2007.
1682/2008 Ontvankelijk verklaard op 26 maart 2009.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008 voor 631/2007

Indiener heeft zijn bezwaren geuit over de operationele omstandigheden van diverse
fabrieksinstallaties in de omgeving van de riviermond van de Huelva, met name de
verwerkingsbedrijven van landbouwchemicaliën en kunstmest van Fertiberia en FMC-Foret,
die zijn gevestigd in het industriegebied van Punta del Sebo, nabij de stad Huelva in Spanje.
Volgens indiener hebben de twee bedrijven, in strijd met diverse EU-richtlijnen, in een
zoutmoeras dat een door de UNESCO beschermd gebied is, al meer dan 120 miljoen ton
giftig en gevaarlijk afval gestort, met alle gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid
van dien.

Dezelfde bezwaren zijn reeds geuit in schriftelijke vraag E-3253/07.

Aangezien de beschikbare informatie met name de waterbekkens betreft waar fosforgips en
overige gevaarlijke afvalstoffen worden gestort, wordt momenteel de toepassing van Richtlijn
2006/12/EG betreffende afvalstoffen1, Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval
van winningsindustrieën2 en Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen3

bestudeerd.

Anderszins vallen onder Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van
verontreiniging4 onder andere fabrieksinstallaties met de volgende activiteiten: chemische
installaties voor de fabricage van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen
(enkelvoudige of samengestelde meststoffen). Ingevolge deze richtlijn zijn de bevoegde
autoriteiten verplicht voor elke installatie een volledige vergunning te verstrekken, gebaseerd
op de beste beschikbare technieken, teneinde te zorgen voor een hoog beschermingsniveau
voor het milieu in zijn geheel. Ook zijn de bevoegde autoriteiten verplicht te zorgen dat de
vergunningsvoorwaarden door de exploitant in zijn installatie worden vervuld.

Naar alle waarschijnlijkheid vallen sommige van de in het verzoekschrift genoemde
installaties binnen het bereik van Richtlijn 96/61/EG.

De Commissie heeft daarom onlangs een zaak aangespannen tegen Spanje met betrekking tot
de slechte toepassing van voornoemde richtlijnen (referentienummer 2007/2448).

Conclusie

Om te kunnen bepalen in hoeverre voornoemde richtlijnen worden uitgevoerd ten aanzien van
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de desbetreffende installaties, heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten een brief gestuurd
waarin deze worden verzocht om informatie te verstrekken met betrekking tot de door
indiener beschreven feiten. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte
houden van de voortgang van haar onderzoek.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010

Met betrekking tot de vermeende onjuiste tenuitvoerlegging van de verplichtingen uit hoofde 
van de EU-milieuwetgeving brengt de Commissie in herinnering dat er onderzoek plaatsvindt 
naar de verplichtingen die zijn vastgelegd in de IPPC-richtlijn1 en in andere vormen van EU-
afvalwetgeving met betrekking tot fosforgips dat wordt geproduceerd door twee 
mestfabrieken (Fertiberia en FMC-Foret).

Op 18 maart 2010 heeft de Commissie een met redenen omkleed advies aangenomen op basis 
van artikel 258 van het VWEU, dat betrekking had op het huidige gebrek aan passende, strikte 
verontreinigingsmaatregelen voor opslagruimtes van fosforgips. Er is een antwoordtermijn 
van twee maanden vastgesteld.

Met betrekking tot een waarschijnlijke onjuiste toepassing van de verplichtingen die zijn 
neergelegd in hoofdstuk 3 van het EURATOM-Verdrag, bevestigt de Commissie dat 
gezondheid en veiligheid een absolute prioriteit vormen voor de Europese Commissie. 
Opgemerkt zij echter dat de verantwoordelijkheid voor nucleaire veiligheid in de eerste plaats 
bij de lidstaten en hun bevoegde autoriteiten ligt.

Naar aanleiding van de onderhavige verzoekschriften en daarop betrekking hebbende 
parlementaire vragen hebben de EURATOM-diensten van de Europese Commissie een 
verificatiebezoek uitgevoerd in het Rio Tinto-gebied in Spanje, uit hoofde van artikel 35 van 
het EURATOM-Verdrag.
Een groep ambtenaren van het directoraat Energie en vervoer heeft de fabrieken in Huelva op 
14 september 2009 bezocht, na door de exploitant van de fabriek, de regelgevende instanties2

en overige partijen3 volledig te zijn geïnformeerd over de huidige situatie. Het doel van dit 
verificatiebezoek was volledige informatie te verzamelen en een aantal controle-installaties
die worden gebruikt voor het meten van de milieuradioactiviteit van de Huelva-fabrieken te 
controleren. Ook de laboratoria die de metingen uitvoeren werden bij dit verificatiebezoek 
betrokken. De verificatie had alleen betrekking op radiologische aspecten.

Het technische verslag zal binnenkort op de EU-website worden gepubliceerd op:

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

Kortom, er zijn geen indicaties geweest van blootstelling van het gewone publiek aan 
                                               
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26-40
2 Consejo de Seguridad Nuclear (Raad voor nucleaire veiligheid)
3 Directoraat-generaal Kusten van het ministerie van Milieu, plattelands- en mariene aangelegenheden, 
directoraat-generaal Energie en mijnen van het ministerie van Industrie, toerisme en handel, het ministerie van 
Volksgezondheid en consumentenzaken (radiologisch toezicht op voedsel) en de Junta de Andalucia (autonome 
deelregering van Andalusië), evenals de Universiteit van Huelva, de Universiteit van Sevilla, het Centro de 
Investigationes Energeticas Medio/Ambiantales y Tecnologicas (CIEMAT) en de Laboratorio de Vigilancia 
Ambiental y Estudios Radiometricos (GEOCISA)



PE402.639/REV 4/4 CM\816591NL.doc

NL

radioactief materiaal boven de grenswaarden die zijn vastgelegd in de Europese wetgeving, 
welke is omgezet in Spaanse wetgeving.

Conclusie

In het licht van het voorgaande is de Commissie van mening dat zij in de onderhavige zaak 
geen verdere maatregelen hoeft te nemen met betrekking tot de toepassing van het 
EURATOM-Verdrag. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften informeren over de 
follow-up van deze zaak met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de IPPC-richtlijn, de 
afvalstoffenrichtlijn1 en de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen2, teneinde voor 
een correcte tenuitvoerlegging van deze richtlijnen te zorgen, met het oog op de verwachte 
opmerkingen van de Spaanse autoriteiten naar aanleiding van het met redenen omkleed advies 
van 18 maart 2010.

                                               
1 PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9-21.
2 PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19.


