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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0631/2007, którą złożył Juan Antonio Lopez de Uralde (Hiszpania)
w imieniu hiszpańskiego oddziału Greenpeace, w sprawie ochrony
i zachowania ujścia Huelvy

Petycji 1682/2008, którą złożyli José Pablo Vázquez Hierro (Hiszpania)
w imieniu Asociación Mesa de la Ría de Huelva, i Pedro Jiménez San José 
(Hiszpania), w imieniu Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía de Huelva, z 1525 podpisami, w sprawie toksycznych
i radioaktywnych odpadów wyrzucanych do zlewiska rzeki Tinto i rzeki 
Huelva w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji 0631/2007

Składający petycję wzywa Parlament Europejski, aby zwrócił się do Komisji o zbadanie 
sytuacji w ujściu Huelvy, i twierdzi, że znaczne zanieczyszczenia przemysłowe stanowią 
zagrożenie dla unikalnego ekosystemu. Składający petycję twierdzi, że obszar ten, chroniony
na mocy konwencji z Ramsar, jest silnie zanieczyszczony pozostałościami ropy i metali oraz 
stałymi nawozami. Zdaniem składającego petycję nie zapewniając ochrony ujściu Huelvy, 
władze lokalne i krajowe naruszyły przepisy szeregu dyrektyw UE, w tym dyrektywy 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa 
96/61/WE), dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG) i ramowej dyrektywy
w sprawie odpadów (dyrektywa 2006/12/WE).

Streszczenie petycji 1682/2008

Składający petycję wyrażają sprzeciw wobec poważnych szkód z punktu widzenia ochrony 
środowiska naturalnego dla rzeki Huelva i zwracają się o zbadanie działalności zakładów 
fosforowych i wyrzucanych przez nie do rzeki odpadów zawierających fosforan, a także 
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licznych przepełnionych zbiorników. Twierdzą, że wyrzucane odpady mają poważny 
negatywny wpływ na zdrowie publiczne (wyjątkowo wysoki wskaźnik zachorowań na raka)
i środowisko naturalne oraz że wielokrotnie doszło do naruszenia przepisów dyrektywy 
91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych. W związku z powyższym składający 
petycję wzywają do zaprzestania tworzenia wszelkich toksycznych, niebezpiecznych
i radioaktywnych odpadów przez zakład Acerinox w Cádiz, poprawy ochrony środowiska 
naturalnego na tym obszarze i przeprowadzenia przez organy administracyjne badania 
epidemiologicznego.

2. Dopuszczalność

Petycja 0631/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2007 r.
Petycja 1682/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2009 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję 0631/2007, otrzymana dnia 12 lutego 2008 r.

Składający petycję wyraża obawy dotyczące warunków eksploatacji różnych instalacji 
przemysłowych w okolicy ujścia Huelvy, w szczególności zakładów przetwórczych 
FERTIBERIA oraz FMC-Foret produkujących agrochemikalia oraz nawozy sztuczne, 
usytuowanych na terenach przemysłowych Punta del Sebo, blisko miasta Huelva w Hiszpanii. 
Zdaniem składającego petycję te dwa przedsiębiorstwa spowodowały zanieczyszczenie 
słonego bagna, które jest obszarem znajdującym się pod ochroną UNESCO, ponad 120 mln 
ton toksycznych i niebezpiecznych odpadów, wywierając w rezultacie wpływ na środowisko 
naturalne i zdrowie publiczne, przy naruszeniu postanowień kilku dyrektyw UE.

Te same obawy wyrażone zostały w zapytaniu pisemnym E-3253/07.

Jako że dostępne informacje dotyczą głównie stawów, do których wyrzucany jest fosfogips 
oraz inne niebezpieczne odpady, analizowane jest stosowanie dyrektyw 2006/12/WE
w sprawie odpadów1, 2006/21/WE w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi
z przemysłu wydobywczego2 oraz 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów3.

Z drugiej strony dyrektywa 96/61/WE4 dotycząca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) obejmuje instalacje chemiczne służące następującej 
działalności: produkcji nawozu na bazie fosforu, azotu lub potasu (nawozy proste lub 
złożone). Zgodnie z tą dyrektywą, właściwe organy zobowiązane są do udzielenia dla każdej 
instalacji zintegrowanego zezwolenia opartego na analizach wykorzystujących najlepsze 
dostępne technologie w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony środowiska
naturalnego jako całości. Właściwe organy są również zobowiązane zapewnić spełnianie 
przez operatora warunków przewidzianych w zezwoleniu w okresie użytkowania instalacji.

Część z instalacji wspomnianych w petycji może wchodzić w zakres dyrektywy IPPC.

                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9–21.
2 Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15–34.
3 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.
4 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26–40.
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Niedawno Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Hiszpanii w sprawie niewłaściwego 
stosowania wyżej wymienionych dyrektyw (numer referencyjny 2007/2448).

Wniosek

Komisja wystosowała pismo do hiszpańskich władz żądając informacji dotyczących faktów 
opisanych przez składającego petycję w celu określenia, w jaki sposób postanowienia wyżej 
wspomnianych dyrektyw realizowane są w przypadku przedmiotowych instalacji. Komisja 
będzie informować Komisję Petycji o postępach w prowadzonych przez nią analizach.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

W odniesieniu do możliwej niewłaściwej realizacji zobowiązań ustanowionych na mocy 
prawa środowiskowego UE Komisja przypomina, że w związku z fosfogipsem 
produkowanym przez dwie instalacje wytwarzające nawóz na bazie fosforu (Fertiberia oraz 
FMC-Foret) otwarto dochodzenie w sprawie zobowiązań ustanowionych na mocy dyrektywy
IPPC1 i innych aktów prawodawstwa unijnego dotyczącego odpadów.

W dniu 18 marca 2010 r. Komisja, na podstawie art. 258 TFUE, przyjęła uzasadnioną opinię
w sprawie braku stosowania na obecnym etapie adekwatnych i rygorystycznych środków 
przeciwko zanieczyszczeniu dotyczących obszarów składowania fosfogipsu. Ustanowiono 
dwumiesięczny termin na udzielenie odpowiedzi.

W odniesieniu do prawdopodobnej niewłaściwej realizacji zobowiązań ustanowionych na 
mocy rozdziału 3 traktatu EURATOM Komisja potwierdza, że zdrowie i bezpieczeństwo 
stanowią absolutny priorytet dla Komisji Europejskiej. Należy jednak zauważyć, że 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe w pierwszym rządzie spoczywa na państwach 
członkowskich i właściwych władzach krajowych.

Po złożeniu przedmiotowych petycji i skierowaniu odnośnych pytań parlamentarnych służby 
EURATOM-u (Komisja Europejska) odbyły misję kontrolną na obszarze Rio Tinto
w Hiszpanii na mocy art. 35 traktatu EURATOM.

W dniu 14 września 2009 r. zespół urzędników z Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu
odwiedził obszar Huelva, po otrzymaniu kompletu informacji na temat aktualnej sytuacji od 
podmiotu zarządzającego zakładem, organów regulacyjnych2 i innych podmiotów3. Celem 
kontroli było uzyskanie wszystkich danych i sprawdzenie liczby instalacji monitorujących 
promieniotwórczość w środowisku naturalnym na obszarze Huelvy. Weryfikacją objęto też
laboratoria dokonujące pomiarów. Kontrola dotyczyła wyłącznie aspektów radiologicznych.

Sprawozdanie techniczne zostanie wkrótce opublikowane na stronie internetowej Europa pod 
adresem:
                                               
1 Dz.U. L 257 z 10.10.1996, s. 26–40.
2 Consejo de Seguridad Nuclear (Rada ds. Bezpieczeństwa Jądrowego).
3 Dyrekcja Generalna ds. Wybrzeży w Ministerstwie Środowiska oraz Spraw Wiejskich i Morskich, Dyrekcja 
Generalna ds. Polityki Energetycznej i Wydobywczej w Ministerstwie Przemysłu, Turystyki i Handlu, 
Ministerstwo Zdrowia i Spraw Konsumenckich (nadzór radiologiczny nad żywnością) oraz Junta de Andalucia
(regionalny rząd Andaluzji), jak również Uniwersytet w Huelvie, Uniwersytet w Sewilli, Centro de 
Investigationes Energeticas Medio/Ambiantales y Tecnologicas (CIEMAT) i Laboratorio de Vigilancia 
Ambiental y Estudios Radiometricos (GEOCISA).
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http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/article_35_en.htm.

Podsumowując, nic nie wskazuje na narażenie ludności na oddziaływanie promieniowania 
przekraczającego limity ustanowione na mocy prawodawstwa europejskiego i przeniesione na 
grunt prawa hiszpańskiego.

Wniosek
Uwzględniając powyższe informacje, Komisja uważa, że w przedmiotowej sprawie nie musi 
podejmować dalszych działań w związku ze stosowaniem traktatu EURATOM. W świetle 
uwag do uzasadnionej opinii z dnia 18 marca 2010 r., oczekiwanych ze strony władz 
hiszpańskich, Komisja będzie informować Komisję Petycji o dalszym toku nadanym sprawie
w związku ze stosowaniem dyrektywy IPPC, dyrektywy ramowej w sprawie odpadów1 oraz 
dyrektywy w sprawie składowania odpadów2, tak aby zapewnić poprawne stosowanie tych 
aktów prawnych.

                                               
1 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9–21.
2 Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1–19.


