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Въведение:

Минаха повече от три години, откакто комисията по петиции получи първите петиции 
от Huelva, в които се посочваше, че е налице евентуално сериозно нарушение на редица 
директиви на ЕС в областта на защитата на околната среда в резултат на 
неспособността на местната промишленост и местните власти да управляват 
целесъобразно силно токсичните отпадъци  - страничен продукт от промишления 
процес, изхвърлян по-специално от фабриката за изкуствени торове, понастоящем 
наричаща се Fertiberia, както и от 4 други завода в района, изградени на площ от 1200 
хектара Huelva, които насочваха вниманието към вероятно сериозно нарушаване на 
редица директиви на ЕС във връзка с околната среда, в резултат на неспособността на 
местната промишленост и на местните органи да управляват правилно токсичните 
отпадъци – страничен продукт от промишленото производство, най-вече от завод за 
торове, който в момента се нарича Fertiberia и четири други завода в района, които са 
разположени на около 1200 хектара.1

Вносителите също така твърдяха, че изхвърлянето на тези отпадъци е довело до 
сериозно замърсяване на близката река Rio Tinto с петролни и метални отпадъци, както 
и на блатистата местност, която от десетилетия се използва за изхвърляне на токсични
и други опасни отпадъци.Те също така посочваха, че площадката за отпадъци се 
използва и за изхвърляне на радиоактивни отпадъци (цезий-137) в резултат на 
промишлената авария в завода Acerinox в Кадис няколко години по-рано, през 1998 г., 
и че въпросната площадка представлява заплаха за здравето на местното население, 
което е имало лесен достъп до района.Според вносителите планът за наблюдение, 
изготвен от регионалните органи в Андалусия, за който е отговарял публично-частният 
орган EGMASA, не е бил ефективен. 

Близостта на площадките за депониране на отпадъци до град Huelva и последващите 
рискове от заразяване за местното население, по-специално чрез потоци и водоносни 
слоеве, също доведе до сериозна загриженост и безпокойство за евентуалните 
последици от  тази ситуация за здравето на хората като цяло. Huelva и следващите от 
това рискове за местното население от замърсяване, най-вече чрез теченията и 
водоносните пластове, пораждат сериозна тревога и притеснение поради възможните 
последствия от това положение върху здравето като цяло.Само 5 месеца по-рано се е 
твърдяло, че независими експерти са установили наличието в района на арсеников прах 
в количества, надвишаващи три пъти позволените равнища.Фактът, че в близост до 
промишлената площадка за отпадъци има училища и болници, допълнително е засилил 
тревогата на местното население. Вносителите считат, че са изразили нетърпението на 
местното население във връзка с (според тях) безкрайните съдебни дела и опитите на 
местните органи да избегнат заемането на твърда позиция по този проблем.Това 
възпрепятства възможностите за надеждно икономическо развитие, което да гарантира 
работа за населението в бъдеще. Те изразяват пълно недоверие в способностите и 
                                               
1 Вж. следните петиции:
1487-07, внесена от Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, от името на Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania
1682-08, внесена от Jose Pablo Vazquez Hierro, от името на Asociación Mesa de la Ria de Huelva
и Pedro Jimenez San Jose, от името на Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva, 
подкрепена от 1525 подписа. (по-късно на председателя на комисията бяха предадени още 35 000 
подписа)
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решителността на политическите органи да действат за разрешаване на въпроса.

Вносителите описват предишни аварии, които са довели до замърсяване в резултат на 
слягане на почвата и пропукване на бентовете, вследствие на което е измряла рибата и 
всички живи същества в реката. Според тях до този момент плановете на независимия 
Съвет за ядрена безопасност не са изпълнени. Те добавят, че съществуващите 
площадки не са били планирани като площадки за опасни отпадъци съгласно 
Директива 91/689/ЕО, за депонирането на които е определена площадката в Nerva. 
Площадките са били просто прикрепени към въпросните промишлени предприятия, а 
не са били специално избрани за изхвърляне на токсичните вещества, които могат да 
бъдат открити там. Директното изхвърляне на тежки метали, фосфорна киселина и 
фосфогипс в реката не е било контролирано години наред.

Някои вносители се страхуват и от въздействието на промишленото замърсяване върху 
националния парк Doñana, който се намира недалеч и е специална защитена територия 
съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията и който започва от 
другата страна на естуара на Huelva.

Мащабите на проблема се доказват и от факта, че през последните петдесет години, 
откакто въпросната промишленост е създадена, за да осигури така необходимата 
заетост за този беден регион, в района са изхвърлени около 125 милиона тона 
промишлени отпадъци, по-голямата част от които фосфогипсова кал (калциев сулфат), 
която е страничен продукт от производството на тор. Скалната суровина се внася от 
Северна Африка. Този материал е токсичен и слабо радиоактивен. Блатистата местност, 
разположена на площ от 3 600 000 м2,  първоначално е дадена от испанската държава за 
ползване на концесия за 99 години, въпреки че е било много спорно дали теренът е 
подходящ за използване като депо за промишлени отпадъци1 .

Срещи и посещения на място:

Националните органи:
Делегацията започна серията от обсъждания с Alicia Paz Antolín, генерален директор на 
дирекцията за крайбрежните райони към Министерство на околната среда. Тя беше 
придружена от Pablo Martin Huerta. Тя описа ролята и отговорностите на 
министерството във връзка с предмета на петициите, най-вече по отношение на 
управлението на района на крайбрежието, където се намират натрупванията от 
фосфогипс и другите площадки с отпадъци. Районът се състои от крайбрежна ивица –
публична собственост, мочурливи зони и мочурища, речен естуар и други обекти, 
които са публична собственост.

През 1967 г. държавата е дала земята на концесия на предприятие, което в момента се 
нарича Fertiberia – производител на селскостопанска тор, а срокът на концесията, който 
е бил удължен, следва да е изтекъл през 2003 г.  Вследствие на подадена от 
предприятието жалба срещу правителствената заповед за преустановяване  

                                               
1 Испанските органи не признават площадката за площадка за депониране на отпадъци, но считат 
веществата за странични продукти от промишлено производство.
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натрупването на отпадъци, концесията е била удължена, а действията по изхвърляне на 
отпадъци са продължили до края на 2010 г., съгласно решение на съда, което в момента 
се обжалва пред Върховния съд. Но промишлената дейност в момента функционира с 
едва 50% от предишния си капацитет. 

Един от основните елементи в решението на съда е задължаването на Fertiberia да плати 
за почистването на площадката изчислената сума от 22 милиона евро съгласно 
принципа „замърсителят плаща“.  Министерството не е одобрило първоначалното 
предложение на Fertiberia за ландшафтно оформление на площадката и поради това е 
приложило план за оценка на всички рискове и опасности, свързани със 
съществуването на отпадъците, за да бъдат въпросните рискове ефективно и постоянно 
контролирани. Министерството не приема прехвърлянето на отпадъците за 
осъществимо, най-вече поради огромното им количество, но желае да отстрани 
замърсяването и да изчисти района от замърсявания. Проучването, което се извършва 
от „Transatec Consultancy” от името на министерството и което ще бъде основа за 
осъществяването на пилотен проект, се изразява в мултидисциплинарна оценка, която 
включва епидемиологични проучвания и изследвания на засегнатите работници. 

Ще бъдат извършени и хидрогеоложки изпитвания, като ще се проверят предишни 
проучвания и ще се вземат проби от подземните води. Извършват се също така 
радиохимични и радиологични проучвания. Ще се разгледат възможностите за 
предотвратяване на възможни бъдещи рискове от замърсяване на подпочвените водни 
течения, водоносния пласт и околните водни корита, най-вече тези на реките Tinto и 
Odiel. Окончателното решение на правителството ще зависи от резултатите от 
техническата оценка, а за целия район, заедно със засегнатите зони, ще се изготви 
единен план за възстановяване.

Предвид факта, че съответните директиви на ЕС, включително Директивата за КПКЗ и 
Директивата за опасните отпадъци, влязоха в сила преди повече от десетилетие, при 
обсъждането на въпросите относно бъдещите планове за площадката и причините за 
забавянето членовете бяха информирани, че проблемът е изключително сложен. 
Според министъра предварителните геоложки проучвания са показали, че глиненият 
слой би трябвало да е защитил водоносните пластове срещу рисковете от замърсяване. 

Членовете на ЕП изразиха тревогата си, че въпреки това замърсените води текат извън 
периметъра на площадката, като според вносителите съдържат арсеник и кадмий, а 
реките са засегнати от дълго време.  Освен това увеличаването на мащабите и 
височината на натрупванията също възпрепятства бъдещото възстановяване на района. 
Членовете зададоха също така въпроси относно радиоактивните отпадъци от Acerinox, 
на които министерството не е отговорило до този момент.

Представител на Съвета за ядрена сигурност отговори на тези въпроси.1 Съветът за 
ядрена безопасност (CSN) е извършил проучвания в района на радиологичното 
въздействие на площадката, и най-вече на частта, която съдържа замърсени материали 
от Acerinox. Беше подчертано, че по-силно замърсените радиоактивни материали 
вследствие на аварията близо до Кадис през 1988 г. или никога не са били съхранявани 

                                               
1 Съветът е независим орган, отговарящ пряко пред Испанския национален парламент.
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в Huelva или са били премахнати.  Проучванията също така са потвърдили, че 
фосфогипсовите отпадъци не съдържат радиоактивни елементи.

Извършени са проучвания на радиологичното въздействие върху работниците, при 
което е установено, че то не е „значително”, но е било препоръчано въвеждането на 
подобрения по отношение на мерките за защита и безопасност, които са влезли в сила в 
края на 90-те години на ХХ век.1

По-късно, през 2008 г. CSN е изразил тревога относно дългосрочните гаранции срещу 
замърсяване, причинено от площадката, и EGMASA, действайки от името на 
андалуските органи, е получил указания да извърши допълнителни проверки и през 
декември 2009 г. е започнал въвеждането на мерки срещу замърсяването, включително 
изграждане на ограда около зоната на площадката. (До този момент в района винаги е 
имало свободен достъп.) По време на посещението достъпът до един определен район 
все още беше свободен, въпреки че според оценката CSN „не е препоръчително” до 
него да има обществен достъп, съгласно предохранителния принцип.

Членовете насочиха вниманието върху доклада на френската независима комисия за 
проучване CRIIRAD, която през 2007 г .  е извършила проучване по искане на 
Грийнпийс.2 Това проучване, при което са установени високи равнища на токсични 
отпадъци, съдържа редица препоръки, включително подробно описание на 
радиоактивните вещества в района на площадката за отпадъци ‒  тонаж, маса, общи 
равнища на радиация по сектори;  прехвърлянето на опасни материали на други 
специални обекти или, ако това не е осъществимо, подобряване на условията на 
затваряне и предотвратяване на изтичането, постоянен мониторинг на химичните и 
радиологични отпадъци;  създаване на дългосрочна база данни (тъй като 
радиоактивността ще трае няколкостотин, дори няколко хиляди години) и забрана за 
всякакви дейности, свързани с изкопни работи или строителство на обекта. Членовете 
отбелязаха, че Директива 96/29/Евратом задължава държавите-членки да приложат 
разпоредбите й напълно до 2000 г. и изразиха тревога, че това не е направено, макар да 
се наблюдава известно подобрение. 

(Съгласно изискванията на член 35 от Договора за Евратом, Европейската комисия 
осъществи проучване на обекта, което беше предадено на членовете на делегацията в 
деня преди заминаването им за Андалусия. Докладът изброява решенията на 
испанските органи във връзка със ситуацията в Huelva и посочва, в резултат на 
посещение на обекта, че провежданият в момента екологичен радиологичен 
мониторинг от името на регулаторния орган е целесъобразен и съответства на 
изискванията на член 35 от Договора за Евратом;  въпреки това е посочено, че са 
необходими някои подобрения по отношение на радиологичното наблюдение. В 
                                               
1 Вж. доклада, публикуван от CSN. Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de Huelva, 
който проучва въздействието на кадмия, хрома, никела и кобалта, както и на арсеника върху 
общественото здраве. В доклада се заключава, че няма значително въздействие върху общественото 
здраве вследствие на присъствието на тези отпадъчни материали, а процентът на смъртност от 
заболяване от рак в Huelva не се различава от този в други градове и населени места в Андалусия. Вж. 
също "Положение на центъра за възстановяване на инертни материали (CRI-9) от блатистите местности в 
Мендана", 14 януари 2008 г.
2 Доклад CRIIRAD No:07-117 Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137), 29 ноември 2007 г.
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доклада също така се препоръчва извършването на подробна проверка на глинестото 
покритие в района на обект C 137, вследствие на възстановителните дейности, 
извършени от EGMASA на обекта с цел предотвратяване разпространението на 
замърсяването.1 Длъжностните лица, отговарящи за това, на които впоследствие бяха 
зададени въпроси от комисията, потвърдиха заключенията на CRIIRAD).

Fertiberia:
Директорът на Fertiberia Roberto Ibanez прие искането на комисията по петиции да се 
срещне с членовете на делегацията и да им позволи да посетят обекта. Той представи 
на членовете обемна документация, която дава технически и производствени 
подробности във връзка с обекта, както и карти на района.  Бяха включени досиета 
относно растителността и екологията на възстановените части от площадката за 
отпадъци2, самите натрупвания от фосфогипс и топографските подробности, които 
показват стабилността на натрупванията, както и снимки за сравнение с други подобни 
обекти в ЕС3.

Fertiberia произвежда шест милиона тона торове на година, което я прави един от 
водещите промишлени производители на тор в Европа.  (Тя има пет завода в Испания.) 
Като вторичен продукт се произвежда и сярна киселина.  Суровината (скала) се внася 
от Мароко, тъй като тази страна е леснодостъпна по море от Huelva.  За разлика от 
производствените инсталации в други части на света, сред които бяха споменати Южна 
Африка, Либия и Мароко, отпадъците не се изсипват в морето, а се съхраняват на 
обекта, където делегацията подготвяше посещението си и който в момента се простира 
на площ от 850 хектара. Изглежда някои отпадъци се транспортират с камиони, за да 
бъдат депонирани в неизползвани мини в района. Според директора рискът от 
екологично замърсяване е нисък. В последно време предприятието, в сътрудничество с 
общинските органи, води активна политика за възстановяване на растителността. 
Според директора от площадката за отпадъци се отделя по-малко радиоактивност, 
отколкото е обичайно за района наоколо. В отговор на въпросите относно отпадъците 
от Acerinox, г-н Ibanez заяви, че този въпрос е отговорност на EGMASA и на 
андалуските органи, а не на Fertiberia.
Директорът обясни процеса, с помощта на който географската територия на 
разпространение на отпадъците е била ограничена, но компенсирана чрез значителното 
издигане във височина на натрупванията от фосфогипс. Всички извършени проучвания 
на натрупванията и на площадката са потвърдили, че няма рискове по отношение на 
стабилността им или техническите им характеристики.

По въпроса за окончателното затваряне на обекта все още се очакваше решението на 
Върховния съд, а през това време, по думите на директора, в изпълнение на решението 
на съда от по-долна инстанция производството (следователно и изхвърлянето на 

                                               
1 Европейска комисия, ГД „Енергетика и транспорт”, Дирекция Н ‒  Ядрена енергетика: Технически 
доклад, обекти в Huelva: натрупвания на фосфогипс и CRI-9.  спр. №: ES-09/08.  Посещение на обекта 
14‒ 17 септември 2009 г.
2 Fabrica de Huelva Revegetacin del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto. 
февруари 2010 г.
3 Rieme - Белгия, Кавала - Гърция, Engis - Белгия, Солун - Гърция, Grand Quevilly - Франция, Siilinjarvi -
Финландия, Police - Полша, Boleslawice - Полша, Kedainiai – Литва. Направена е и симулация на обекта в 
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отпадъци от фосфогипс на площадката) е било намалено с 50%. Според директора, ако 
съдът отсъди срещу предприятието, то може да бъде принудено да затвори завода до 
2012 г., което ще доведе до загуба на много работни места. (По-късно през същия ден, 
членовете на комисията се срещнаха с представители на профсъюзите).

По време на по-неофициалното обсъждане директорът призна, че през шейсетте 
години, а дори и известно време след това, е съществувала голяма арогантност и 
невежество по отношение на защитата на околната среда. Но след модернизирането на 
държавата тези фактори са станали по-важни и цялата индустрия е била задължена да 
спазва ограниченията във връзка с околната среда. Той описа, например, как се е 
развило управлението на водния цикъл чрез използването на фиксирана канализация и 
контрол, докато в миналото водата просто е била оставяна да изтече. (Въпросът 
относно водния цикъл е важен, тъй като твърдите отпадъци под формата на прах или 
пясък се смесват с водата и се изпомпват на дълги разстояния от около километър от 
производствения обект към купчините отпадъци. Отлагането на сухи отпадъци и 
изтичането на излишната вода създадоха необходимостта от подходяща и технически 
съответстваща система за отпадъчните води. Водата, която се оттича, се връща в 
рамките на обекта на предприятието и се използва повторно, създавайки затворен 
цикъл. В миналото водата се е източвала от реката). 

Затворената система на кръговрат на водата може да функционира единствено с 
пирамидална система за натрупване на отпадъците, а по думите на директора, според 
андалуските органи това е и най-добрият начин да се предотврати изпомпването на 
водата в реката. Преди натрупването на отпадъци очевидно е била извършена оценка на 
въздействието върху околната среда.

Според директора е имало конфликт между националните и регионалните органи по 
отношение на сферата на компетентност и в много случаи неговото предприятие се е 
оказвало между две политически инстанции.

Делегацията изрази тревогата си относно очевидната липса на подходящ диалог и 
консултации между различните равнища на управление и отговорните лица във 
Fertiberia, профсъюзите и местното население. Както стана ясно, не е била проведена 
нито една среща между общинските органи и заинтересованите страни, което е довело 
до липса на доверие и уважение между различните сдружения, политически партии и 
общински лидери. Това е довело и до протести, както и до възможното затваряне на 
завода. Очевидно предприятието също не е направило опит да започне диалог. 

Лидерите на основния профсъюз се срещнаха с делегацията, представлявайки UGT, 
FIA-UGT, включително и местното ръководство. Генералният секретар на FIA-UGT 
Huelva, Luciano Gomez, представи на делегацията документ, съдържащ ясната позиция 
на неговата организация и изразяващ бурен протест срещу това, което се счита за 
изкривяване на фактите, поддържайки становището, че в завода Fertiberia вече не 
съществува екологичен проблем. В документа също така се изразява съжаление 
относно отрицателната обществена представа, създадена от онези, които настояват за 
затваряне на завода.1 Профсъюзът представи на делегацията своята оценка на 

                                               
1 Този документ, който съдържа две приложения, следва да се регистрира като петиция и да се прибави 
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екологичните характеристики на провинция Huelva и на самия град. Четиридесет 
процента от провинцията се състоят от защитени райони, като националния парк 
Doñana, Sierra de Aracena и Picos de Aroche.  Блатните местности на река Одиел са част 
от природен парк, признат от ЮНЕСКО, а въздухът в града е сред най-чистите в целия 
район. Според профсъюза лица с определени интереси са правили опит да очернят 
имиджа на района, като представят неточна картина за реалната ситуация.

Поради това профсъюзът предлага обектът да бъде сравнен от група научни експерти с 
други подобни обекти в Европа. Профсъюзът е изключително разтревожен от 
последиците от предстоящата загуба на работни места за местната общност и се 
страхува, че няма друга алтернатива, която да замести Fertiberia поради лошия имидж, 
създаден на предприятието и начина му на работа. Говорителят на профсъюза настоява, 
че дори някои неща да изискват подобрение, те са убедени, че като цяло предприятието 
функционира в съответствие с нормите и изискванията на ЕС и използва докладите на 
CSN и ГД „Енергетика и транспорт“ в подкрепа на това. 

Според профсъюза, техният завод има дори предимства в сравнение с други европейски 
предприятия, които произвеждат подобни продукти и според тях са жертва на 
политически интереси. Те призовават за съвместно съществуване на промишленото 
производство и по-безопасна околна среда. В отговор на въпроси на членове на 
делегацията относно здравето на хората, те отговориха, че нямат притеснения в това 
отношение и че в завода се спазват изцяло правилата за здраве и безопасност. Те 
признават, че в миналото нещата са били доста по-различни, но са положени усилия за 
привеждане на съоръженията в съответствие с изискванията и настояват това да бъде 
взето предвид. Според тях, ако наистина съществува опасност, те биха били най-пряко 
засегнати и биха действали по съответния начин, за да я предотвратят. Според думите 
им, извършените годишни медицински прегледи не са разкрили наличието на 
аномалии.

Посещението на обекта беше осъществено (преди срещата с профсъюзите) в 
присъствието на директора и колегите му, но по-късно предприятието отхвърли 
искането на делегацията да се върне с някои от вносителите.

Делегацията влезе през порта с ограда в основния обект на фосфогипсовите басейни и 
натрупвания и извърши инспекция на различните слоеве от пирамидалните структури. 
Времето беше необичайно влажно и през последните дни беше валяло продължително, 
но въпреки това на местата, показани на делегацията, не личаха някакви очевидни 
проблеми със задържане на водата. Бяха показани огромните тръбопроводи, които 
пренасят тинестия разтвор от завода, който се депонира върху натрупванията. 
Контролните пунктове бяха обозначени. Тръбопроводите, които връщат водата в 
завода, също бяха ясно видими за членовете на делегацията. Те не бяха специално 
прикрити или защитени, като формираха част от връзката между завода и района на 
площадката за отпадъци.

                                                                                                                                                  
към досието по случая. Приложенията съдържат компилация от научни изследвания и анализ на 
цитирания по-горе доклад на CRIIRAD, който според профсъюза не е правдоподобен и се базира на 
частични доказателства. 
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Поради климатичните условия земята в целия район беше изключително влажна и 
поради това членовете на делегацията не можаха да открият прах или пренесени по 
въздуха елементи, които да създават тревога. Членовете не можаха също така да 
посетят целия обект и да видят някои от вероятните зони, които бяха посочени от 
вносителите като проблемни.
По време на обиколката около други зони в обекта, в района на la Mendana, минавайки 
пред ограда, зад която се намираше възстановеното възвишение над радиоактивния 
обект на Acerinox, членовете видяха районите, където е било извършено значително 
повторно озеленяване. Имаше и малко общинско сметище, което нямаше нищо общо с 
Fertiberia или Acerinox. Имаше известни съмнения относно подходящата дълбочина на 
почвата и типа покритие, използван за запечатване на замърсените участъци, макар че 
се забелязваха много млади дървета и храсти, както и изобилие от затревена площ и 
диви цветя в близост до реката. (Любопитно е, че членовете не успяха да разберат защо 
има толкова много малки бели табели, изобразяващи черни зайци на всеки сто метра!). 
Но в района има богата популация на птици, която е възстановена. 

Посещението беше полезно, но не донесе окончателни резултати, отчасти поради 
липсата на време и ограничената възможност за свободно разглеждане на района. 

Сдружения и експерти:1

След като се завърна в хотела, делегацията организира срещи с другите заинтересовани 
страни и местни експерти, за да получи повече данни и, по възможност, по-независима 
и обективна информация относно проблемните въпроси, които бяха идентифицирани 
до този момент.

Обединена в сдружение, наречено Altea, първата група искаше да обсъди с членовете 
на делегацията конкретен проблем, свързан със синдром на хронична умора, който 
членовете изслушаха с внимание. Но връзката между тяхното състояние и Fertiberia и 
други промишлени обекти не беше очевидна. Те настояваха за повече изследвания на 
тяхното състояние, тъй като се страхуват, че наличието на замърсители и замърсяване 
от района на площадката за отпадъци е допринесло за болестта им.

Биологът Luis Miguel Real Navarrete обърна внимание на делегацията върху 
кумулативното въздействие в течение на времето на токсичните вещества, които се 
намират в речното корито и в заобикалящата го земна ивица, в резултат на 
неконтролирано промишлено производство през последните десет години, както и на 
радиоактивни отпадъци. Очевидно, съгласно проучванията, равнищата на наличие на 
арсеник са 16 пъти по-високи от средните в района. Никога не е било извършено 
подходящо отстраняване на замърсяването от предишни отпадъци, което остава 
основно притеснение.

Д-р Jesus de la Rosa Diaz (университета в Huelva) уведоми членовете на делегацията 
относно проучванията си в парка Doñana. Естуарът на Huelva е единствен по рода си 
воден източник, където с годините високите киселинни равнища са влезли в контакт с 
морската среда. Той посочва редица химични замърсители с високи стойности, 

                                               
1 Делегацията получи няколко доклада и CD, съдържащи подробности, свързани с техните разследвания 
и проучвания.
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включително селен, арсеник, кадмий, цинк, мед и др. 

Д-р Jose Luis Gurucelain е специалист по превантивна медицина и онколог. Той обобщи 
накратко компонентите на преобладаващото замърсяване в района, както следва: 30% 
от трафик, най-вече тежкотоварни камиони; 30% от самата промишлена зона, 
включително завода Fertiberia и площадката за отпадъци; 40% от други източници; Той 
посочи, че емисиите от комините на завода се виждат ясно и че гражданите са 
притеснени относно екологичното въздействие върху качеството на живот. Той също 
така посочи, че мнението на гражданите не винаги отговаря на познанията на 
експертите по отношение на равнищата на риск. Той обърна внимание на факта, че от 
три епидемиологични проучвания, за които му е известно, само едно е било 
публикувано, без ясно заключение. Той се позова на проучванията и посочи, че 
изпаренията от азотна киселина представляват опасност най-вече през зимните месеци, 
отчасти поради преобладаващите през тази част от годината ветрове. Друго проучване, 
което е насочено по-общо върху югозападната част на Андалусия, посочва по-висок от 
средния процент на ранна смъртност, но тенденцията се оказва низходяща при 
сравняването на възрастовите групи. До този момент нито едно проучване не е дало 
заключение относно причинно-следствената връзка между заводите в района и 
здравните показатели, но той също така признава, че последните проучвания са 
показали, че рискът от заболяване от рак при жените е единадесет пъти по-висок от 
средното за страната. Според него това най-вероятно е дългосрочен ефект от твърде 
лошите условия на живот по време на управлението на Франко, които се проявяват 
сега, когато населението остарява. Той спомена, че няма съмнение относно общото 
подобряване на здравословното състояние в последно време.

Последният специалист, с когото беше проведен разговор, беше Rocío Capelo Alvarez, 
която докладва относно работата си, съвместно с д-р Juan Algualcil, върху случаите на 
32 работници на Fertiberia, 50% от които са имали следи от уран в тъканта на ноктите 
си, използвана за анализ. Като цяло в Huelva случаят не е бил такъв.

Членовете на делегацията призоваха експертите да съобщят установените от тях факти 
на отговорните органи и на профсъюзите, така че те да бъдат съответно проверени и 
използвани. Както беше споменато, членовете на делегацията бяха разтревожени от 
липсата на диалог между различните сдружения, научни институти и отговорните 
органи по въпрос от такова голямо значение за района и неговото бъдеще. В това 
отношение имаше известни признаци на безразличие.

Общинските органи:
Членовете на делегацията се срещнаха с г-н Pedro Rodriguez Gonzalez, кмет на Huelva, и 
с някои старши общински съветници. Кметът информира членовете, че през 15-
годишния му мандат като кмет, този въпрос е бил непрестанен източник на тревога и 
обсъждане. Той призна, че остатъците от местните индустрии, които са токсични и 
киселинни, са създали лоша репутация на района. Изрази тревога, че страховете са 
били преувеличени и засилени от голяма част от местните медии, въпреки че според 
него реалността е твърде различна. Припомни значителните подобрения в района от 
края на седемдесетте години насам, когато изпаренията от азотна киселина са били 
често явление. Той отхвърли предизвикващите паника слухове за равнищата на 
радиоактивност, които според него са в границите на приемливото.
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Той се позова на направените проучвания за подобряване на района на площадката за 
отпадъци и възстановяване на зоната и на факта, че Fertiberia ще предостави 21 
милиона евро за разходите по възстановяването. Искаше да разбере дали ЕС би могъл 
да осигури допълнителна финансова подкрепа за подобна дейност. Заяви, че на 
общинските органи са били необходими 12 години, за да възстановят 100 хектара, но в 
бъдеще очаква този процес да бъде по-бърз и ефективен.

Членовете на делегацията признаха, че аварията в Acerinox не е станала по вина на 
местната промишленост, но въпреки това последствията от нея са изисквали 
подходящо дългосрочно надеждно решение. Отстраняването на замърсяването все още 
изглежда неприемливо и бяха направени известни коментари по въпроса. 

Той отговори като посочи, че равнищата на замърсяване са преувеличени и сега е по-
важно от всякога в района да се възстанови промишлената структура чрез устойчива 
промишленост, заедно с развитие на туризма. Призна, че липсва точна информация и че 
самото предприятие (чиито собственици и акционери са в Мадрид) винаги се е 
страхувало да информира хората за истинската ситуация в Huelva, тъй като не е искало 
да привлича вниманието върху района. Изрази стремеж да се разгърне истинската 
красота на естуара и да се изградят пътища, водещи към реката.

Членовете отвърнаха с коментари относно необходимостта от отстраняване на 
замърсителите и възстановяване на промишления район, за да стане подходящ за 
дългосрочно устойчиво развитие, тъй като шансовете за строителство върху заразена 
почва остават малки. Беше подчертано, че речното корито също се нуждае от повече 
проучване и по-големи усилия за отстраняване на замърсяването, тъй като въпросът за 
пропускането на замърсители от фосфогипсовите натрупвания към реката трябва да се 
разреши окончателно.

Кметът се съгласи да организира среща с всички заинтересовани страни, за да се 
направи преглед на ситуацията и обсъждането да се придвижи напред, но изрази 
съжаление, че правителството никога не се е консултирало с него по този въпрос.

Органите на провинцията ‒ Diputación:
Членовете на делегацията се срещнаха с г-жа Petronilla Guerrero, президент на 
провинция Huelva, придружена от съветника по управлението на отпадъци. Тя 
приветства членовете на делегацията и подхода им да се срещат с всички 
заинтересовани страни. Г-жа  Guerrero изрази съжаление, че самите вносители не са 
били обективни в жалбите си. Според нея въпросът не е само екологичен, но и 
икономически, тъй като е възникнал в момент, когато районът и държавата като цяло се 
опитват да развият икономиката и да създадат работни места. Тя силно подчерта 
положителните аспекти на провинцията и красотата на околната среда в района, 
нейната привлекателност за посетители и инвеститори. Промишлената значимост на 
района трябва да се поддържа, заедно с работните места, които тя създава. Г-жа  
Guerrero обясни, че възприема ролята си като защитник на предприятията срещу 
нападки, тъй като нападките срещу тях са нападки срещу провинцията, която насърчава 
устойчивото развитие; тя счита, че в това отношение провинцията е пионер. Тя 
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насърчава развиването на нови промишлени отрасли в района, които да му позволят да 
премине на нов етап от развитието си и да остави миналото си назад.

Членовете на делегацията � благодариха за желанието да представи провинцията и 
нейните предимства в положителна светлина, но въпреки това припомниха изразените 
от вносителите притеснения. Според членовете на делегацията съществува проблем, 
който следва да бъде разрешен, във връзка с начина, по който населението получава 
ясна и обективна информация относно ситуацията. Членовете посочиха, че град Huelva 
покрива по-малка територия, отколкото площадката за отпадъци, която трябва да се 
управлява, да се деконтаминира и възстанови от професионалисти. Беше оценено за 
подходящо да се предприемат съвместни действия, включващи общинските органи и 
органите на провинцията, във връзка с промишлената дейност в района и със 
задълженията по отношение на околната среда, определени в европейското 
законодателство.

Г-жа Guerrero отново изрази становището си, че местните граждани не се притесняват 
от замърсяване и заразяване, което е било характерно в миналото. Тя изрази несъгласие 
относно проблема с комуникацията, тъй като последната се е използвала по-скоро  за 
създаване на фалшиви тревоги, вместо за даване на разяснения. Тя се надява да бъде 
създаден научен и технически парк и зона за нови технологии, за да се възстановят 
икономиката и образът на района.

Регионалните органи, Junta de Andalucía:
В първата презентация беше представено резюме на няколко различни проучвания, 
които са били проведени. Juan Luis Ramos от Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (Висш съвет за научни изследвания), представи последните констатации (от 
2008 г. насам), обхващащи качеството на въздуха, почвата и седимента, района на 
депониране на фосфогипс, равнищата на метални и органични съединения в храните, 
епидемиологията в района на промишления обект в Huelva и площадката за отпадъци.1
При разширения преглед на многото въпроси, повдигнати от вносителите и членовете 
на делегацията, бяха представени някои важни констатации. 

Процентът на смъртност в района на Huelva е подобен на този в други части на 
Испания и ЕС, като най-честата причина са сърдечно-съдови заболявания, следвани от 
рак. Що се отнася до излагането на населението на риск поради наличието на тежки 
метали (арсеник, хром, кадмий, никел и кобалт), съществуват доказателства, че няма 
разлики при населението на Huelva в сравнение с това в други части на региона.

Органите предоставиха следните подробности във връзка с депонирането на 
фосфогипсови отпадъци на 1000 хектара земя, разделена на четири зони (вж. 
приложение 1):

 Зона 1: (Marisma del Pinar) Депонирането на фосфогипс е прекратено през 1989 
г., а районът е възстановен от андалуското правителство в участък от около 400 

                                               
1 Вж.  Medio Ambiente en Andalucia Junta de Andalucía и ЕС–Фонд за регионално развитие  Доклад 2008 г. 
(документ и CD)
        Също така копие от презентация на Power-point и други свързани документи се съдържат в USB 
ключ, който можете да получите в секретариата.
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хектара с почвено покритие между 30 и 100 см, като са засадени тревисти 
растения, храсти и няколко дървета, за да се подобри почвата и да се 
предотврати достигането на фосфогипса до Rio Tinto. Това е намалило и 
емисиите на радон.

 Зона 2: (Marisma del Rincon Sur) е настоящата пирамидална купчина фосфогипс, 
където дейността е намалена наполовина и се предвижда депонирането да бъде 
прекратено до края на 2011 г. Най-високата точка е 25 метра.

 Зона 3: (Marisma del Rincon Norte) Депонирането на фосфогипс е прекратено 
през 1997 г. там се намира защитната лагуна, която обхваща 60 хектара на 
дълбочина 1,50 м.

 Зона 4: (Marisma de Mendana) обхваща около 400 хектара и включва площадката, 
където са били депонирани отпадъците от Acerinox. Андалуските органи са 
приели политика във връзка с почвата и озеленяването, подобна на тази в зона 1.

Що се отнася до риска от замърсяване с инфилтрат (екстрахирани вещества), органите 
са извършили изпитвания на различни дълбочини в зона от 8,5 км и не са установили 
дълбоко замърсяване с инфилтрати. Но е открито повърхностно замърсяване на 
повърхностните води след силен дъжд, при който е установено наличието на стекла се 
замърсена дъждовна вода в района на лагуната. Що се отнася до радиологичната оценка 
на органите, членовете на делегацията бяха уведомени, че има слабо движение на 
радионуклиди от фосфогипса към горната част на почвата в зона 1. Измерените нива на 
емисиите на радон са 0,31mSv/година ‒  подобни на тези в целия район.
Регионалните органи и Fertiberia са разработили „предложение“ за възстановяване на
зона 3, която в момента е приоритет за възстановяване. Предложението е следното:

o искане за спешно предприемане на действия по възстановяване;
o необходимост от проучване на структурната стабилност на зоната, за да се 

обезпечат въпросите, свързани със структурната безопасност;
o план за затваряне на промишлените съоръжения и осигуряване на 

непропускливост на лагуната.
o проучвания за гарантиране на подходящото запечатване на зоната преди 

насипването на почвено покритие;
o план за събиране на повърхностните води през дъждовните периоди, за да се 

предотврати достигането на фосфогипс до Rio Tinto;
o конкретен график;
o препоръчително използване на тревисти растения и възможност за увеличаване 

на почвеното покритие от 1 на 2 метра в някои райони, за да се създаде 
поглътител на СО2.

o необходимост от постоянен мониторинг на качеството на почвата, за да се 
гарантира ниво на рН, което да предотвратява проникването на метали и да се 
увеличи плодородността на почвата, като се завърши биологичният цикъл;

o по-разширен план за възстановяване на зоната като цяло, в полза на местната 
общественост;

o план за мониторинг на емисиите на радон.

Вследствие на презентациите, членовете на делегацията бяха в известна степен 
разтревожени, че резултатите от подобни проучвания и предложения очевидно имат 
толкова малко въздействие върху общата информираност на местното население. Те 
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също така поискаха да научат малко повече за цялостния план за района, както и дали е 
имало съгласуване с общинските органи и гражданското общество. Възприемането на 
ситуацията очевидно е по-силно свързано с миналото, отколкото с настоящото 
положение. Наличието на заводи и общото впечатление за неконтролирано сметище, 
обхващащо голяма част от фосфогипсовите депа, имат по-голямо въздействие върху 
средния гражданин, отколкото подробностите на многобройните научни изследвания, 
които са били извършени и които имат тенденцията да показват цялостно подобряване 
на екологичните и санитарните параметри. 

В отговор на въпросите на членовете на делегацията относно отпадъците от Acerinox, 
органите заявиха, че CSN е дал отрицателно становище по отношение на преместването 
на остатъците от отпадъците на друго място, например на специалните площадки в 
Cavril или Cordoba. Но ако получат експертна препоръка за преместване на отпадъците, 
органите със сигурност биха се съобразили с нея. Предстои изграждането и на местна 
водопречиствателна станция, за да се гарантира, че използваната в процеса вода е 
допълнително пречистена, което съответства и на приоритета за възстановяване на зона 
3, поради възможен риск от преливане. В случай на извънредна ситуация (при която 
рискът се счита за незначителен) е изготвен план за спешни ситуации, включващ 
всички органи и агенции за гражданска защита.

Членовете на делегацията благодариха на органите за тяхната презентация и за 
желанието им да сътрудничат на мисията.

Коментари и препоръки: 

Промишлеността, която започва да се развива в Huelva в края на 1950 г. и началото на 
1960 г.  е приветствана от местното население. По това време тя носи надежда за 
откриване на работни места и икономическо развитие в регион, който се нуждае от 
това, а промишлеността е разположена в блатист район, който според много от хората е 
нападнат от комари и е неизползваем. Но продължителното изхвърляне на промишлени 
отпадъци, голяма част от които токсични, и значителните рискове за здравето на 
местното население водят до нарастваща тревога сред местното население. 
Отпадъчните води са замърсили не само блатистата местност, но и самия басейн на 
реката. Макар и със закъснение, органите започват да реагират на тези тревоги, но 
продължават да съществуват сериозни проблеми с управлението на този проблем. 
(Откриването на процедура за нарушение срещу Испания на 18 март, последвана от 
проучвателно посещение, показва, че Комисията споделя тревогите ни.)

Освен това, органите в много отношения не са реагирали адекватно на тревогите на 
гражданското общество и на жалбите на гражданските сдружения, които впоследствие 
се обърнаха към Европейския парламент за съдействие.

Делегацията взе предвид доклада на Европейската комисия съгласно Договора за 
Евратом, член 35 (реф. номер ES-09/08), както и изключително критичното проучване, 
извършено от CRIIRAD (№ 07-117), с което като цяло е съгласна.

Основното предприятие, свързано със случая, Fertiberia, оказа сътрудничество на 
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делегацията по време на посещението, но отказа да признае съществуването на 
конкретен риск или проблем и макар че не сме в състояние да определим с точност 
сериозността на рисковете, е ясно, че те съществуват. Поради това отговорите на 
въпросите бяха до известна степен уклончиви, макар че бяха допълнени с няколко тома 
документация, и не задоволиха присъстващите членове.

 Членовете забелязаха очевидна липса на комуникация между компетентните 
национални органи и общинските и регионалните органи.

 Също така изглежда, че съществува ясно изразена липса на контакт между 
въпросните предприятия, вносителите, местните сдружения, занимаващи се със 
защита на здравето, и специалистите.

 Поради това всички засегнати страни следва да действат незабавно и да си 
сътрудничат, за да установят постоянен диалог и да възстановят климата на 
доверие, който за съжаление липсва, за да избегнат ситуации, които могат да 
провокират паника сред местното население в някои райони и да доведат до 
загуба на доверието на всички заинтересовани страни.  В същото време местните 
медии и сдружения следва да са по-разумни в подхода си към проблема, тъй 
като всяка провокация може да се окаже пагубна за намирането на подходящо 
решение на въпроса.

 Органите и въпросните предприятия, най-вече Fertiberia, следва да подпомогнат 
инспекцията на място на съоръженията за отпадъци и да позволят на 
вносителите, придружени от независими оценители, да получат достъп до 
площадката, най-вече за да определят точните зони, които според тях са от 
особено голяма опасност или могат да нанесат вреди в резултат на изтичане или 
замърсяване.

 Въпреки големия брой извършени научни изследвания в областта на 
епидемиологията, радиологията, токсикологията и други области, членовете 
считат, че те следва да бъдат допълнени и координирани, за да разкрият 
конкретната причинно-следствена връзка между изхвърлянето на опасни 
отпадъци и въздействието му върху общественото здраве. 

 Следва да се извърши възможно най-скоро по-подробно конкретно изследване 
на работниците в местните индустрии, за да се потвърди или отхвърли 
разпространението на замърсяване в резултат на производството на фосфогипс и 
фосфогипсовите отпадъци или друго промишлено замърсяване. Би било много 
полезно наличието на регистър на отчетените заболявания, по възможност 
свързани с потенциалните източници на замърсяване.

 Следва да се извърши и обяви публично конкретно проучване на въздействието 
от замърсяването на почвата и водата, включително на речното корито и речния 
басейн, което да се използва като инструмент за управление на отпадъците. Това 
проучване следва да обхваща зоната, където са заровени отпадъците от Acerinox, 
както и всички други зони. Считаме, че следва да се създаде постоянна и 
прозрачна система за мониторинг в реално време на замърсяването на земята, 
въздуха и водата, която да бъде достъпна за всички граждани, например чрез 
интернет.

 При всички положения, замърсяването следва да бъде отстранено от целия 
обект, за да бъде регионът поддържан в състояние, което отговаря на 
действащото законодателство на ЕС. Следва да се възприеме принципът 
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„замърсителят плаща“. В случай че въпросните предприятия бъдат затворени, те 
въпреки това следва да гарантират, че отпадъците от територията, която заемат, 
са отстранени напълно и че е приложен план за възстановяване и обновяване на 
зоната.

 Следва да се определи конкретна цел за реинвестиране в обекта за създаване на 
устойчиви възможности за заетост и преквалифициране на настоящите и 
бившите работници на обекта. Счита се, че съответните органи и Европейската 
комисия следва да обсъдят приоритетите с оглед на получаването на 
финансиране от ЕС за такова устойчиво развитие, което запазва целостта на 
района, населението и околната среда. Членовете на делегацията обърнаха 
специално внимание на позицията на засегнатите служители, почти всички от 
които са работили през целия си живот в тези промишлени заводи и които са 
първите засегнати от възможното замърсяване от една страна и възможното 
затваряне на завода, от друга.  

 Всички нови проучвания и бъдещи схеми за планиране следва да включват 
участието на вносителите, местните сдружения и представителни органи, за да 
помогнат за откриването на надеждни решения.

 Следва да се извършват непредизвестени посещения и посещения за 
допълнителен контрол от страна на отговорните органи, отговарящи за здравето 
и безопасността в местната промишленост. 
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