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Ref.: Petiţia nr. 0631/2007, adresată de Juan Antonio Lopez de Uralde, de 
cetăţenie spaniolă, în numele Greenpeace Spania, privind protecţia şi 
conservarea estuarului Huelva

Petiţia nr. 1682/2008, adresată de José Pablo Vázquez Hierro, de cetăţenie 
spaniolă, în numele Asociaţiei Mesa de la Ría de Huelva, şi de Pedro Jiménez 
San José, de cetăţenie spaniolă, în numele Izquierda Unida los Verdes-
Convocatoria por Andalucía de Huelva, însoţită de 1 525 de semnături, 
privind deversările de materiale toxice şi radioactive în mlaştinile râului 
Tinto şi în râul Huelva, Spania

1. Rezumatul petiţiei nr. 0631/2007

Petiţionarul solicită Parlamentului European să dispună anchetarea de către Comisie a situaţiei 
din estuarul Huelva, susţinând că acest ecosistem unic este ameninţat de poluare industrială 
gravă. Petiţionarul susţine că această zonă protejată prin convenţia RAMSAR este 
contaminată intens cu reziduuri petroliere şi metalice şi cu îngrăşăminte solide. Potrivit celor 
afirmate de petiţionar, prin faptul că autorităţile locale şi naţionale nu au asigurat conservarea 
estuarului Huelva, acestea au încălcat mai multe directive europene, inclusiv Directiva privind 
prevenirea şi controlul integrat al poluării (Directiva 96/61/CE), Directiva privind habitatele 
(Directiva 92/43/CEE a Consiliului) şi Directiva-cadru privind deşeurile (Directiva 
2006/12/CE).

Rezumatul petiţiei nr. 1682/2008

Petiţionarii acuză gravele daune de mediu aduse râului Huelva şi solicită investigarea 
activităţilor fabricilor de fosfaţi şi a deversărilor de reziduuri fosfatice în râu şi în mai multe 
zone inundabile. Aceştia susţin că deversările au efecte grave asupra sănătăţii publice (un 
număr anormal de ridicat al cazurilor de cancer) şi asupra mediului şi că acestea au încălcat în 
repetate rânduri Directiva 91/689/CEE privind deşeurile periculoase. În consecinţă, 
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petiţionarii solicită stoparea oricărei deversări toxice, periculoase şi radioactive provenite de 
la fabrica Acerinox din Cádiz, pentru a fi aduse îmbunătăţiri mediului din zona în cauză şi 
pentru ca administraţia să realizeze un studiu epidemiologic.

2. Admisibilitate

Petiţia nr. 0631/2007 declarată admisibilă la 12 noiembrie 2007.
Petiţia nr. 1682/2008 declarată admisibilă la 26 martie 2009.
Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 februarie 2008 pentru petiţia nr. 0631/2007

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu condiţiile de funcţionare a mai multor 
instalaţii industriale din estuarul Huelva, în special staţiile de tratare a chimicalelor şi 
îngrăşămintelor agricole aparţinând companiilor FERTIBERIA şi FMC-Foret, situate în zona 
industrială a oraşului Punta del Sebo, în apropiere de Huelva, Spania. Potrivit spuselor 
petiţionarului, cele două companii ar fi poluat o mlaştină sărată, zonă protejată de UNESCO, 
cu peste 120 milioane de tone de reziduuri toxice şi periculoase, cu efecte grave asupra 
mediului şi a sănătăţii publice, nerespectând câteva directive UE.

Întrebarea scrisă E-3253/07 aborda aceleaşi probleme.

Întrucât informaţiile disponibile privesc în special balta în care sunt deversate fosfoghipsul şi 
alte reziduuri periculoase, este studiată în prezent aplicabilitatea Directivelor 2006/12/CE 
privind deşeurile1, 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă2 şi 
1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor3.

Pe de altă parte, Directiva 96/61/CE4 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPS) 
acoperă instalaţiile care desfăşoară următoarele activităţi: instalaţii chimice de producere a 
îngrăşămintelor pe bază de fosfor, nitrogen şi potasiu (îngrăşăminte simple sau compuse). 
Conform directivei în cauză, autorităţile competente sunt obligate să stabilească, pentru 
fiecare instalaţie în parte, un permis integrat care să aibă la bază cele mai bune tehnici 
disponibile pentru a asigura un înalt nivel de protecţie a mediului ca întreg. Autorităţile 
componente sunt de asemenea obligate să asigure că în timpul operării instalaţiei operatorul 
acesteia îndeplineşte condiţiile stipulate în permis.

Este posibil ca unele dintre instalaţiile menţionate în prezenta petiţie să intre în domeniul de 
aplicare a Directivei IPPC.

Comisia a deschis recent un caz împotriva Spaniei privind aplicarea greşită a directivelor mai 
                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9-21
1 JO L 102, 11.4.2006, p. 15-34
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1-19
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26-40
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sus menţionate (numărul de referinţă 2007/2448).

Concluzie

Comisia a trimis o scrisoare autorităţilor spaniole solicitând informaţii referitoare la faptele 
descrise de către petiţionar cu scopul de a afla cum sunt puse în aplicare directivele 
menţionate mai sus în legătură cu instalaţiile în cauză. Comisia va ţine la curent Comisia 
pentru petiţii cu privire la desfăşurarea ulterioară a investigaţiilor sale.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

În legătură cu o posibilă aplicare greşită a obligaţiilor prevăzute în legislaţia europeană în 
materie de mediu, Comisia reaminteşte faptul că se derulează o anchetă transparentă 
referitoare la obligaţiile stipulate în Directiva IPPC1 şi în alte acte legislative ale UE privind 
deşeurile, în legătură cu fosfoghipsul produs de două instalaţii de îngrăşăminte pe bază de 
fosfor (Fertiberia şi FMC-Foret).

La 18 martie 2010, Comisia a adoptat un aviz motivat, în temeiul articolului 258 din TFUE, în 
legătură cu lipsa unor măsuri stringente adecvate împotriva poluării, care să se aplice în 
prezent în cazul zonelor de stocare a fosfoghipsului. S-a stabilit un termen de două luni pentru 
furnizarea unui răspuns.

În legătură cu o posibilă aplicare greşită a obligaţiilor prevăzute în capitolul 3 din Tratatul 
EURATOM, Comisia confirmă faptul că sănătatea şi siguranţa constituie o prioritate absolută 
a Comisiei Europene. Trebuie precizat, totuşi, că responsabilitatea principală privind siguranţa 
nucleară revine statelor membre şi autorităţilor lor competente.

Ca urmare a prezentelor petiţii şi a întrebărilor parlamentare pe aceeaşi temă, serviciile 
EURATOM ale Comisiei Europene au efectuat o misiune de verificare în zona Rio Tinto din 
Spania, în conformitate cu articolul 35 din Tratatul EURATOM.

O echipă de funcţionari ai Direcţiei Energie şi Transport a vizitat siturile de la Huelva în data 
de 14 septembrie 2009, după ce a fost pe deplin informată asupra situaţiei actuale de către 
operatorul sitului, de către autorităţile de reglementare2 şi de către alţi actori implicaţi3. 
Această verificare a avut drept scop obţinerea de informaţii complete şi verificarea unui 
număr de instalaţii de monitorizare implicate în procesul de monitorizare a siturilor Huelva 
sub aspectul radioactivităţii de mediu. Au fost incluse, de asemenea, în această verificare 
laboratoarele care efectuează măsurătorile. Verificarea s-a concentrat exclusiv asupra 
aspectelor radiologice.

Raportul tehnic va fi publicat în curând pe site-ul Europa, la următoarea adresă:

                                               
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26-40
2 Consejo de Seguridad Nuclear (Consiliul de securitate nucleară)
3 Direcţia Generală Zone de coastă din cadrul Ministerului Mediului, al Mediului Rural şi Marin, Direcţia 
Generală Politică Energetică şi Mine din cadrul Ministerului Industriei, Turismului şi Comerţului, Ministerul 
Sănătăţii ş i  Protecţiei Consumatorului (Supravegherea radiologică a alimentelor) şi Junta de Andalucia
(Guvernul Regional din Andaluzia), precum şi Universitatea din Huelva, Universitatea din Sevilia, Centro de 
Investigationes Energeticas Medio/Ambiantales y Tecnologicas (CIEMAT) şi Laboratorio de Vigilancia 
Ambiental y Estudios Radiometricos (GEOCISA)
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http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/article_35_en.htm

Pentru a rezuma, nu există niciun indiciu care să ateste vreo expunere a publicului larg la 
radioactivitate dincolo de limitele stabilite de legislaţia europeană, astfel cum a fost transpusă 
în legislaţia spaniolă.

Concluzie
Având în vedere consideraţiile precedente, Comisia este de părere că nu se impune luarea 
unor măsuri ulterioare în cazul de faţă, în legătură cu aplicarea Tratatului EURATOM. 
Comisia Europeană va informa Comisia pentru petiţii în legătură cu transpunerea în practică a 
Directivei IPPC, a Directivei-cadru privind deşeurile1 şi a Directivei privind depozitele de 
deşeuri2, în vederea asigurării aplicării corecte a acestor directive, în lumina observaţiilor care 
sunt aşteptate din partea autorităţilor spaniole ca răspuns la avizul motivat din 18 martie 2010.

                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9-21
2 JO L 182, 16.7.1999, p. 1-19


