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Indledning:

Det er mere end tre år siden, at Udvalget for Andragender modtog de første andragender fra 
Huelva vedrørende de angivelige tilfælde af alvorlige overtrædelser af en række EU-
miljødirektiver, idet industrien og de lokale myndigheder ikke havde været i stand til på 
korrekt vis at forvalte bortskaffelsen af en type yderst giftigt affald, der var opstået som 
biprodukt i en industriel fremstillingsproces, især på en fabrik, der fremstiller gødning og i 
dag hedder Fertiberia, samt på fire andre fabrikker i denne region1. 

Andragerne angav ligeledes, at som følge af disse affaldsdeponeringer var den nærliggende 
flod Rio Tinto blevet stærkt forurenet med olie og bundfældninger af tungmetaller, og at flere 
sumpområder også var forurenet efter i flere årtier at være blevet brugt til bortskaffelse af 
giftaffald og andet farligt affald. De oplyste endvidere, at dette affaldsdeponi også var blevet 
brugt til bortskaffelse af radioaktivt materiale (cæsium 137), der stammede fra en 
industriulykke på fabrikken Acerinox i Cadix nogle år forinden, i 1998, og at affaldspladsen 
udgjorde en trussel mod sundheden blandt lokalbefolkningen, der havde let adgang til 
området. Ifølge andragerne har det overvågningsprogram, som de andalusiske regionale 
myndigheder har etableret, og hvis gennemførelsen påhviler den halv-offentlige organisation 
EGMASA, vist sig at være ineffektiv.

Tilstedeværelsen af disse deponier i nærheden af byen Huelva og de forureningsfarer, som 
dette udgør for lokalbefolkningen, især igennem vandløb og vandførende lag, er yderst 
bekymrende, navnlig hvad angår de mulige konsekvenser for den generelle sundhedstilstand. 
Knapt fem måneder tidligere havde uafhængige eksperter meddelt, at de havde konstateret
tilstedeværelsen af arsenikstøv i mængder, der var tre gange større end det tilladte niveau. Det 
er en yderligere kilde til bekymring, at der også ligger skoler og hospitaler tæt på dette 
uopdyr k e d e  industriområde. Andragerne mener, at deres henvendelser afspejler 
lokalbefolkningens opbrugte tålmodighed i forhold til, hvad de ser som de lokale 
myndigheders langsommelige fremgangsmåder og forsøg på at trække sagen i langdrag, 
hvilket bremser enhver mulighed for en levedygtig økonomisk udvikling, der kan garantere 
beskæftigelse til befolkningen i fremtiden.   Andragerne har påpeget, at de ikke nærer nogen 
som helt tillid til de politiske myndigheders evne eller vilje til at tage de skridt, der er 
nødvendige for at afhjælpe deres bekymringer.

De beretter om en tidligere ulykke, hvor en sammensynkning af terrænet og et digebrud førte 
til, at en flod blev forurenet og alle fisk og andet dyreliv i floden som følge heraf døde. De 
påpeger, at de planer, der er udarbejdet af Atomsikkerhedsrådet (CNS), endnu ikke er blevet 
gennemført. Det tilføjes, at de pågældende områder aldrig er blevet bestemt til deponering af 
farligt affald i overensstemmelse med direktiv 91/689/EF, idet regionens deponi i Nerva er 
bestemt til dette formål.  Deponierne er blot blevet inddraget af de pågældende 
industrivirksomheder og er ikke blevet valgt på baggrund af, om de har kapacitet til at 
modtage det giftaffald, der deponeres på stederne. Gennem mange år er floden blevet 
                                               
1 Se følgende andragender:
631-07, indgivet af Juan Antonio Lopez de Uralde på vegne af Greenpeace i Spanien.
1487-07, indgivet af Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona på vegne af "Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania".
1682-08, indgivet af Jose Pablo Vazquez Hierro på vegne af sammenslutningen "Mesa de la Ria de Huelva", og 
Pedro Jimenez San Jose på vegne af "Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva", 
vedlagt 1525 underskrifter (udvalgsformanden er senere blevet forelagt yderligere 35 000 underskrifter).
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forurenet ved direkte udledning af tungmetaller, fosforsyrer og fosforholdig gips, der har 
fundet sted uden nogen form for kontrol.

Nogle andragere har desuden udtrykt bekymring over de indvirkninger, som denne 
industriforurening kan have på nationalparken Doñana. Denne park er en særligt beskyttet 
zone, der er omfattet af habitat- og fugledirektiverne, og hvis areal begynder i udkanten af 
Huelva-flodens munding.

I løbet af de sidste 50 år, lige siden etableringen af disse industrier blev fremhjulpet med 
henblik på at skabe arbejdspladser i en forarmet region, er omkring 125 mio. tons 
industriaffald, først og fremmest fosforholdig gips (kalciumsulfat), som er et biprodukt ved 
fremstillingen af gødning, blevet deponeret i dette område, hvilket giver et godt indblik i 
problemets omfang. Råmaterialet, der udvindes af klipper, importeres fra Nordafrika. Der er 
tale om et giftigt og lettere radioaktivt materiale. Den spanske stat gav oprindelig koncession 
til udnyttelse af det pågældende sumpområde, der dækker et areal på 3 600 000 m2 for en 
periode på 99 år, selv om det var stærkt tvivlsomt, hvorvidt området overhovedet var egnet til 
industrideponi. 

Møder og besøg på områderne:

De nationale myndigheder:
Delegationen afholdt en række drøftelser med Alicia Paz Antolín, der er generaldirektør med 
ansvar for kystområder i det spanske miljøministerium, og som havde følgeskab af Pablo 
Martin Huerta. Hun redegjorde for ministeriets rolle og ansvar vedrørende de spørgsmål, der 
rejses i andragenderne, især hvad angår forvaltningen af kystzonerne, hvor der findes 
slaggedynger af fosforholdig gips og andet affald. Denne zone består af offentlige land- og 
havområder, våd- og sumpområder, en flodmunding og andre fælles naturområder.

Staten gav i 1967 en gødningsproducent, der i dag hedder Fertiberia, en koncession, der som 
følge af en senere forlængelse skulle være udløbet i 2003. Virksomheden appellerede statens 
påbud om at afslutte affaldsdeponeringen, og som følge af den heraf følgende retsafgørelse, 
der nu er blevet appelleret til den spanske højesteret, er lejeforholdet blevet forlænget, så 
deponeringen fortsætter indtil udgangen af 2010. Fertiberias industrielle aktivitet er dog 
blevet halveret.

Et af de vigtigste punkter i domstolens afgørelse var, at Fertiberia blev pålagt at afholde 
omkostningerne ved rensningen af deponiet, et beløb anslået til ca. 22 mio. EUR, i 
overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. Ministeriet afviste det 
oprindelige forslag til retablering af deponiområdet, som Fertiberia fremlagde, og udarbejdede 
i stedet et program med det formål at evaluere alle de risici og farer, der er forbundet med 
tilstedeværelsen af dette affald, og således sikre permanent og effektiv indbygning af det. 
Ministeriet mener, først og fremmest på grund af mængderne af affald, at det ikke vil være 
hensigtsmæssigt at flytte det. Det håber i stedet at kunne rense og dekontaminere det 
pågældende område. Transatec Consultancy har gennemført en undersøgelse for ministeriet, 
primært med henblik på at starte et pilotprojekt, som består af en tværfaglig evaluering blandt 
andet med epidemiologiske undersøgelser og undersøgelser af de berørte arbejdstagere.
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Der er endvidere blevet foretaget hydrogeologiske undersøgelser for at kunne be- eller 
afkræfte resultaterne fra tidligere undersøgelser, og for at tage grundvandsprøver, samt 
foretaget radiokemiske og radiologiske prøver. Der bør tages skridt til at udlægge nye 
membraner for at styrke beskyttelsesforanstaltningerne mod fremtidig forurening af 
undergrunden, de vandførende lag og de nærliggende vandlejer, især floderne Tinto og Odiel. 
De statslige myndigheders endelige beslutning afhænger af resultaterne af den tekniske 
undersøgelse, og der vil blive foreslået en plan for en samlet retablering, der skal gælde for 
hele regionen og de berørte områder.

Som svar på deres spørgsmål vedrørende de planlagte projekter for dette område og årsagerne 
til projekternes forsinkelse, trods den omstændighed at fællesskabsdirektiverne vedrørende 
dette politikområde – især IPPC-direktivet og direktivet om farligt affald – har været i kraft i 
mere end ti år, blev delegationsmedlemmerne oplyst om, at der var tale om et ekstremt 
kompliceret problem. Det blev fra ministeriets side fremhævet, at de foreløbige geologiske 
undersøgelser havde vist, at lerlagene burde have beskyttet de vandførende lag mod enhver 
risiko for forurening.

Medlemmerne udtrykte bekymring over, at det forurenede vand, der ifølge andragerne 
indeholder arsenik og kadmium, har udløb uden for deponiets område, således at også de 
nærliggende floder gennem længere tid er blevet forurenet. Endvidere har også de voksende 
slaggedynger haft en indvirkning på regionens fremtidige muligheder for at blive retableret. 
Medlemmerne forsøgte desuden at få svar på deres spørgsmål vedrørende det radioaktive 
affald fra Acerinox, idet ministeriet endnu ikke havde besvaret disse.

En repræsentant for CSN kunne kaste lys over dette spørgsmål.1 CSN har foretaget 
undersøgelser i regionen for at afdække den radiologiske effekt af deponiet og især det afsnit, 
hvor de forurenede materialer fra Acerinox er deponeret. Det blev præciseret, at de materialer, 
der var blevet mest forurenet af radioaktive stoffer i forbindelse med ulykken nær Cadix i 
1998, aldrig var blevet deponeret i Huelva eller allerede var blevet fjernet igen. Endvidere 
bekræftede CSN, at det fosforholdige gipsaffald ligeledes indeholdt radioaktive elementer.

CSN havde undersøgt den radiologiske effekt på de ansatte, og selv om den ikke blev anset 
for "betydelig", havde Rådet krævet, at de beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger, der var 
blevet indført i slutningen af 1990erne, blev styrket2.
I 2008 udsendte CSN så advarsler om, at garantien mod enhver fare for forurening fra dette 
deponi måske ikke kunne opretholdes på lang sigt, og EGMASA blev på vegne af de 
andalusiske myndigheder bemyndiget til at foretage yderligere kontroller og tage nye skridt til 
at indbygge materialet.  Dette arbejde blev påbegyndt i december 2009, blandt andet med 
opførelsen af et hegn rundt om det pågældende areal.  (Hidtil havde arealet været offentligt 
tilgængeligt). Da besøget fandt sted, manglede én zone stadig at blive indhegnet, eftersom 
CSN havde fundet det "utilrådeligt" af principielt sikkerhedsmæssige årsager at tillade adgang 
for offentligheden.
                                               
1 Atomsikkerhedsrådet CSN er et uafhængigt organ, der rapporterer direkte til det spanske parlament.
2 Se den offentliggjorte CSN-rapport "Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de Huelva" om 
undersøgelsen af effekterne af kadmium, krom, nikkel, kobolt og arsenik på folkesundheden. Rapporten 
konkluderer, at tilstedeværelsen af disse affaldsstoffer ikke har haft nogen betydelig effekt på folkesundheden, 
og at dødshyppigheden for kræfttilfælde i Huelva er den samme som i andre landsbyer i Andalusien. Se også: 
"Situación del centro de recuperación de inertes (CRI-9) de las marismas de Mendana", af 14. januar 2008.
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Medlemmerne henledte opmærksomheden på rapporten fra CRIIRAD, en fransk kommission 
for uafhængig forskning, der gennemførte en undersøgelse efter henstilling fra Greenpeace i 
20071. Undersøgelsen konstaterede høje niveauer af giftige affaldsstoffer, og på baggrund 
heraf blev der formuleret en række henstillinger: Udarbejdelse af en komplet liste over alle de 
radioaktive stoffer, der findes i deponiet, inklusive angivelse af vægt, massefylde og samlede 
strålingsniveau for hvert afsnit, overførsel af farlige stoffer til andre specialdeponier eller, 
hvis det ikke er muligt, forbedring af indbygningsforholdene, forebyggelse af udslip, løbende 
overvågning af kemisk og radioaktivt affald, etablering af en databank for langtidslagring af 
data (idet radioaktiv stråling varer ved i hundredvis eller endda tusindvis af år) og forbud mod 
fremtidig opgravning eller bebyggelse af området. Medlemmerne bemærkede, at direktiv 
Euratom 96/29 fastsatte, at medlemsstaterne skulle have gennemført alle deres 
foranstaltninger inden 2000, og udtrykte bekymring over grundene til, at dette ikke var sket, 
selv om udviklingen nu var begyndt at blive vendt til det positive.

(Kommissionen har i medfør af artikel 35 i Euratomtraktaten foretaget en undersøgelse 
vedrørende dette deponi, hvis resultater blev fremsendt til delegationsmedlemmerne aftenen 
før deres afrejse til Andalusien. Denne rapport opregner de beslutninger, som de spanske 
myndigheder har truffet vedrørende deponiet ved Huelva og konstaterer på baggrund af en 
inspektion af stedet, at den radiologiske overvågning af miljøet, der i øjeblikket afholdes af 
kontrolmyndighederne, er tilstrækkelig og i overensstemmelse med artikel 35 i 
Euratomtraktaten. Rapporten konstaterer ikke desto mindre, at denne radiologiske 
overvågning i nogen grad bør forbedres. Desuden anbefales det, at der foretages en grundig 
verifikation af lerafdækningen i deponiafsnit C 137, efter at EGMASA har udført deres 
retableringsarbejde, med henblik på at forhindre, at forureningen breder sig2. De ansvarlige 
blev senere adspurgt i udvalg og tilsluttede sig CRIIRAD's konklusioner.)

Fertiberia:

Fertiberias direktør efterkom ønsket fra Udvalget om Andragender om at tillade 
delegationsmedlemmerne at aflægge besøg på deponiet i følgeskab med ham. Medlemmerne 
fik af direktøren udleveret fyldige dokumentationsmapper, der i detaljer redegjorde for de 
fremstillingsteknikker, der anvendes på stedet, og fik også kort over regionen.  
Dokumentationsmapperne indeholdt også dokumenter om vegetation og de miljømæssige 
karakteristika for de retablerede dele af deponiet3, selve dyngerne af fosforholdig gips og 
topografiske detaljer om deponiet som dokumentation for dyngernes stabilitet og 
billedmateriale til sammenligning af andre, lignende deponier i EU4. 

Fertiberia, der fremstiller mere end seks mio. tons gødning årligt, er en af de største

                                               
1 Rapport CRIIRAD nr. 07-117 "Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137)", af 29. november 2007.

2 Europa-Kommissionen, GD-TREN, Direktorat H – atomenergi: "Technical Report, Huelva sites: 
phosphogypsum piles" og CRI-9. Ref.: ES-09/08. Inspektion på stedet fra den 14. til den 17. september 2009.
3 Huelva-fabrikken; "Revegetación del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto". 
Februar 2010.
4 Rieme - BE, Kavala - GR, Engis - BE, Thessaloniki - GR, Grand Quevilly - FR, Siilinjarvi - FI, Police - PL, 
Boleslawice - PL, Kedainiai - LT. Der blev endvidere fremvist en simulering af Huelva-deponiet, som det vil 
tage sig ud efter en eventuel tildækning.
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industriproducenter af gødning i Europa. (Virksomheden råder over fem fabrikker i Spanien.) 
Der fremstilles endvidere svovlsyre som biprodukt. Råmaterialet (klippesten) importeres fra 
Marokko – der er nemt at komme til fra Huelva over havet. I modsætning til gængs praksis på 
fabrikker med lignende produktion andre steder i verden – især Sydafrika, Libyen og 
Marokko – udledes produktionsaffaldet ikke i havet, men deponeres på stedet, i det deponi, 
som delegationen beredte sig på at besøge og som på nuværende tidspunkt dækker ca. 
850 hektar. Noget af affaldet vil åbenbart blive transporteret med lastbil og deponeret i 
regionens nedlagte miner. Direktøren mener ikke, at der er nogen stor risiko for forurening af 
miljøet. Fertiberia har i en mindre periode i samarbejde med de kommunale myndigheder 
deltaget aktivt i gennemførelsen af et program til retablering af plantedækket. Ifølge 
direktøren skulle den radioaktive stråling fra affaldspladsen være mindre end den naturligt 
forekommende stråling i området. På spørgsmål vedrørende affaldet fra Acerinox svarede 
direktør Ibanez, at dette anliggende ikke var Fertiberias ansvar, men var en sag for EGMASA 
og de andalusiske myndigheder.
Han redegjorde for den proces, der har gjort det muligt at reducere det areal, der er dækket af 
affald, men som til gengæld har medført en betydelig forøgelse af slaggedyngerne af 
fosforholdig gips. Samtlige analyser af slaggedyngen og undersøgelser af deponiet har 
bekræftet, at der ikke er nogen risiko, hvad angår stabiliteten eller de tekniske karakteristika.

Højesterettens afgørelse om den endelige lukning af deponiet afventes stadig, men med 
henblik på at efterleve den afgørelse, der blev truffet af den lavere retsinstans, er produktionen 
(og således ophobningen af fosforholdigt gipsaffald på deponiet) allerede inden da blevet 
reduceret med 50 %.  Direktøren oplyste, at fabrikken kunne blive tvunget til at lukke inden 
2012, hvis retsafgørelsen gik imod virksomheden, hvilket ville medføre tab af mange 
arbejdspladser. (Medlemmerne havde senere på dagen møde med repræsentanterne for 
fagforeningerne).

Direktøren erkendte under mere uformelle drøftelser, at i 60erne og ligeledes i flere år derefter 
var spørgsmålet om miljøbeskyttelse omgærdet af megen arrogance og uvidenhed. Efter 
moderniseringen af landet er disse spørgsmål imidlertid kommet mere i fokus, og hele 
industrisektoren er blevet pålagt at overholde miljøkravene. Han beskrev f.eks. hvordan 
metoden til styring af perkolatkredsløbet blev udviklet takket være anvendelsen af faste 
drænkanaler og indbygningsforanstaltninger, hvor vandet tidligere simpelthen blot blev ledt 
bort. (Spørgsmålet om perkolatkredsløbet er af grundlæggende betydning, eftersom affaldet i 
støv- eller sandform blandes med vandet og pumpes ad en afstand på ca. en kilometer, fra 
deponiet til rørene til spildevandsudløb. Det er spørgsmålet om behandlingen af de tørre 
affaldsstoffer og overskudsvandet, der har gjort det nødvendigt at indrette et fuldt dækkende 
og teknisk sammenhængende afledningssystem. Det afledte perkolat ledes gennem et lukket 
kredsløb tilbage til deponiet og genanvendes. Tidligere blev perkolatet hældt ud i floden).

Afledningssystemet med det lukkede kredsløb kan kun fungere som følge af den 
pyramideformede opstablingsmetode, og ifølge de andalusiske myndigheder udgør denne 
fremgangsmåde også det bedste middel til at forhindre, at perkolatet pumpes ud i floden. Der 
blev angiveligt gennemført en miljøkonsekvensanalyse inden opstablingen af slaggebjergene.

Direktøren oplyste, at der mellem de nationale og regionale myndigheder herskede uenighed 
om kompetencefordelingen, og at hans firma mange gange var blevet fanget i konflikten 
mellem de to politiske instanser.
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Delegationen udtrykte bekymring over, at der tydeligvis ikke foregik nogen reel dialog eller 
reelt samråd mellem de forskellige offentlige forvaltningsniveauer, bestyrelsen og personalet 
hos Fertiberia, fagforeningerne og den lokale befolkning. Der er åbenbart aldrig blevet afholdt 
noget fællesmøde mellem de kommunale myndigheder og de berørte parter, hvilket har 
betydet, at der mellem sammenslutningerne, de politiske partier og de kommunale 
beslutningstagere mangler gensidig tillid og respekt. Det har også givet anledning til 
demonstrationer, der risikerer at ende med, at fabrikken lukker.  Virksomheden har heller ikke 
selv forsøgt at skabe dialog.

Repræsentanter for Spaniens største fagforbund, UGT FIA-UGT, herunder dets regionale 
repræsentanter, var til stede for at mødes med delegationen. Generalsekretæren for FIA-
UGT's afdeling i Huelva, Luciano Gomez, forelagde delegationen et dokument, der meget 
tydeligt redegjorde for fagforbundets holdning og i stærke vendinger fordømte, hvad dets 
medlemmer anser for en forvanskning af kendsgerningerne, idet de anlægger det synspunkt, at 
der ikke længere er nogen miljøproblemer forbundet med aktiviteterne på Fertiberia-fabrikken 
og beklager det yderst negative indtryk, som er blevet udbredt i offentligheden af dem, som 
ønsker fabrikken lukket1. Fagforbundet forelagde delegationen sin egen vurdering af 
miljøforholdene i provinsen og byen Huelva. 40 % af provinsen består af beskyttede zoner, 
såsom nationalparkerne Doñana, la Sierra de Aracena og Picos de Aroche. Området Marismas 
del Odiel er en del af en UNESCO-anerkendt naturpark og luftrenheden i byen er en af de 
bedste i hele regionen. Fagforbundet mener, at der er tale om forsøg på at skade regionens 
omdømme og fordreje virkeligheden.

De foreslår, at det pågældende fabriksområde bliver sammenlignet med lignende områder i 
Europa af en ekspertgruppe. De er bekymret over de konsekvenser, som det forestående tab af 
arbejdspladser vil få for lokalsamfundet og frygter, at der ikke vil være nogen muligheder 
åbne for Fertiberia på grund af det ekstremt dårlige omdømme, som fabrikken og dens 
driftsformer har fået.  Fagforbundets repræsentanter erkender, at der er behov for visse 
forbedringer, men understreger – med henvisning til CSN- og GD TREN-rapporterne – deres 
overbevisning om, at virksomhedens driftsformer samlet set er i overensstemmelse med de 
EU-fastsatte standarder og krav.

De var sikre på, at ved en sammenligning med andre europæiske fabrikker, der fremstiller 
lignende produkter, ville denne fabrik uden tvivl fremstå i et yderst positivt lys, og de gav 
udtryk for, at de følte sig uretfærdigt behandlet af politiske årsager. De slog til lyd for 
sameksistensen af industriel produktion og et bedre sikret miljø. På delegationsmedlemmernes 
spørgsmål om de mulige sundhedsmæssige problemer oplyste repræsentanterne, at de ikke så 
nogen grund til bekymring og forsikrede om, at den gældende lovgivning om sikkerheds- og 
sundhedsforhold blev overholdt i fuldt omfang på fabrikken. De medgav, at situationen 
tidligere havde været meget anderledes, men at der siden var gjort store bestræbelser på at 
bringe forholdene i orden, og fremhævede at dette også burde tages i betragtning. De 
påpegede, at hvis der virkelig havde været nogen risiko, ville de have været de første til at 
blive berørt og ville som følge deraf have taget affære. De årlige helbredsundersøgelser har 

                                               
1 Dette dokument, der indeholder to bilag, bør registreres som et andragende og vedlægges de øvrige sagsakter. 
Bilagene indeholder et resume af de videnskabelige undersøgelser og en analyse af ovennævnte rapport fra 
CRIIRAD, som fagforeningen anser for lidet troværdig og baseret på ufuldstændige beviser.
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angiveligt aldrig afdækket nogen særlige uregelmæssigheder.

Besøget på fabriksområdet (inden mødet med fagforeningsrepræsentanterne) fandt sted i 
selskab med direktøren og hans kolleger, men anmodningen om at bese stedet for anden gang 
i følgeskab med andragerne blev afvist af virksomheden.

Delegationen kom ind gennem hovedporten til deponiområdet, hvor vandgravene og 
slaggedyngerne af fosforholdigt gips findes, og inspicerede de forskellige lag af den 
pyramideformede ophobning. Vejret var usædvanlig fugtigt, og det havde kort forinden regnet 
kraftigt, men i de zoner, som delegationen fik forevist, syntes der ikke at være problemer med 
opsamlingen af perkolatet. Delegationen beså endvidere de enorme rør, der anvendes til at 
lede gødningsslammet ud af fabrikken, hvorefter det hældes ud på toppen af slaggedyngen. 
Kontrolpunkterne blev udpeget. Delegationsmedlemmerne kunne også ved selvsyn se de rør, 
der anvendes til at lede perkolatet tilbage til fabrikken. Disse rørledninger, der forbinder 
fabrikken med deponiområdet, er ikke tildækkede eller beskyttede i nogen særlig grad.

Som følge af de vejrmæssige forhold var jorden meget fugtig, og medlemmerne var derfor 
ikke i stand til at undersøge luften for tilstedeværelsen af støv eller andre elementer, der kan 
give grund til bekymring. Medlemmerne kunne heller ikke bese hele deponiområdet eller 
nogen af de afsnit, som ifølge andragerne udgør et problem.
Under besigtigelsen af andre afsnit i nærheden af Mendana passerede medlemmerne forbi et 
indhegnet område, hvor det radioaktive affald fra Acerinox var blevet deponeret, og de kunne 
her observere, at store arealer var blevet genplantet. Der fandtes desuden en mindre 
kommunal losseplads, der ikke har nogen tilknytning til hverken Fertiberia eller Acerinox. 
Der blev givet udtryk for visse tvivl om, hvorvidt jorden var tilstrækkelig dyb og om 
beskaffenheden af den slutafdækning, der var benyttet til at tildække de forurenede arealer. 
Der var dog mange unge træer og buske såvel som større engstrækninger og arealer, hvor der 
voksede markblomster, i nærheden af floden. (Sært nok har medlemmerne ikke kunnet 
forklare tilstedeværelsen af talrige små hvide pletter, som indikerer kaniner for ca. hver 100 
meter!) Dog findes der virkelig fugleliv i den retablerede zone.

Besøget var nyttigt, men egentlig ikke afklarende, delvist på grund af den begrænsede tid, der 
var til rådighed, og dels fordi det ikke var muligt at undersøge området frit.

Sammenslutninger og eksperter:1

Efter tilbagekomsten til hotellet afholdt delegationen møder med de andre involverede parter 
og med lokale eksperter i den hensigt at indhente flere oplysninger i sagen, eller ligefrem 
mere uafhængige og objektive oplysninger om de problemer, der hidtil var blevet afdækket.

Den første gruppe af borgere, der er organiseret i en sammenslutning kaldet Altea, ønskede at 
berøre et specifikt problem, nemlig kronisk træthedssyndrom, og medlemmerne lyttede 
opmærksomt til deres bekymringer. Forbindelsen mellem denne sygdom og Fertiberias 
fabriksområde eller de andre industriområder var imidlertid ikke åbenlys. Borgerne frygter, at 
tilstedeværelsen og spredningen af forurenende stoffer fra deponiet har bidraget til 
sygdommen og de ønsker derfor, at deres sundhedstilstand underkastes mere omfattende 

                                               
1 Delegationen har fået udlejeret flere rapporter og CD-ROMer indeholdende detaljerne vedrørende deres 
undersøgelser og analyser. 
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undersøgelser.

Biologen Luis Miguel Real Navarrete gjorde delegationen opmærksom på den kumulerede 
effekt over tid af tilstedeværelsen af giftstoffer i flodlejet og det tilliggende terræn – som den 
årelange, ukontrollerede industrielle produktion har forårsaget – og ligeledes på effekterne af 
atomaffald. Det fremgår af den undersøgelse, som biologen har foretaget, at arsenikindholdet i 
det pågældende område er 16 gange højere end gennemsnittet. Det affald, der tidligere er 
blevet produceret, er aldrig blevet renset ordentligt, og han anser denne omstændighed for at 
være den vigtigste grund til bekymring.

Jesus de la Rosa Diaz (fra universitetet i Huelva) orienterede medlemmerne om de 
undersøgelser, han har foretaget i Doñana-parken. I Huelva-flodmundingen, der udgør en 
enestående vandkilde, er det høje syreindhold i løbet af årene kommet i kontakt med 
havmiljøet. Der er ved undersøgelserne påvist store koncentrationer af kemiske, forurenende 
stoffer, såsom selen, arsenik, kadmium, zink, kobber m.m. 

Dr. Jose Luis Gurucelain, specialist i forebyggende medicin og kræftforsker, opsummerede 
kort indholdet af den forurening, der er konstateret i området på følgende vis: 30 % kommer 
fra trafikken, især tunge køretøjer, 30 % fra selve industriområdet, herunder Fertiberias fabrik 
og deponi, og 40 % fra øvrige kilder. Han påpegede, at udledningerne fra fabrikkens skorstene 
var fuldstændig synlige, og at borgerne var bekymrede over de implikationer, som disse kan 
få for miljøet og deres livskvalitet. Han bemærkede, at hvad angår risikoniveauet, stemte 
borgernes holdninger ikke altid overens med eksperternes fagkundskab. Han understregede 
desuden, at ud af de tre epidemiologiske undersøgelser, som han havde kendskab til, var kun 
én blevet offentliggjort og indeholdt ingen klare konklusioner. Ud fra de generaliserende 
betragtninger, som kan udledes af undersøgelserne, tør han fastslå, at udstrømningen af 
svovlsyre udgør en fare i vintermånederne, delvist på grund af den vind, der blæser på denne 
tid af året.  En anden undersøgelse, der hovedsagelig beskæftiger sig med det sydvestlige 
Andalusien, har vist, at raten for tidlige dødsfald ligger over gennemsnittet, om end der er en 
faldende tendens, når man sammenligner aldersgrupper. Selv om den pågældende specialist 
vedgår, at ingen undersøgelser hidtil har konstateret nogen forbindelse mellem fabrikkerne i 
området og sundhedsindikatorerne, så indrømmer han ikke desto mindre også, at ifølge de 
seneste undersøgelser er risikoen for at få kræft for kvinder, der bor i området, 11 gange større 
end landsgennemsnittet.  Det er hans opfattelse, at denne situation formodentlig er en 
langvarig effekt af de yderst kritisable forhold, der herskede i Franco-tiden; virkningen heraf 
slår nu igennem, om end befolkningen dog bliver ældre. Han konkluderede derfor, at der ikke
kan være tvivl om, at der for nylig er sket en forbedring, hvad angår sundheden.

Rocío Capelo Alvarez, den sidste specialist som blev interviewet, fremlagde en rapport om de 
undersøgelser, han sammen med Juan Algualcil havde foretaget af 32 personer, der arbejdede 
på Fertiberias område. Celler fra fingre og negle fra 50 % af de arbejdstagere, der deltog i 
undersøgelsen, viste spor af uranaflejringer, hvilket generelt ikke er tilfældet i Huelva.

Delegationsmedlemmerne anmodede eksperterne om at videregive disse konklusioner til de 
kompetente myndigheder og fagforeninger, således at de kunne verificeres og katalogiseres 
korrekt. Medlemmerne udtrykte endnu en gang bekymring over, at et anliggende af så stor 
betydning for områdets fremtid kun har affødt så lidt dialog mellem sammenslutninger, 
forskningsinstitutter og ansvarlige myndigheder. Visse forhold giver grund til at formode, at 
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der hersker en vis ligegyldighed over for dette emne.

De kommunale myndigheder:
Medlemmerne havde møde med Huelvas borgmester, Pedro Rodriguez Gonzalez, og med 
flere højtstående byrådsmedlemmer. Borgmesteren bedyrede over for medlemmerne, at dette 
bekymrende spørgsmål havde ligget ham stærkt på sinde og var blevet drøftet i de 15 år, han 
havde været borgmester. Han indrømmede, at de naturligt giftige og syreholdige 
spildprodukter fra den lokale industri havde bidraget til at give området et dårligt omdømme. 
Han var bekymret over, at mange af de lokale medier havde overdrevet og forværret 
bekymringerne, mens virkeligheden ifølge ham selv var meget anderledes. Han mindede om 
de betydelige fremskridt, der var lykkedes at gennemføre i området siden 1970erne, om end 
der meget ofte skete udledninger af svovlsyre.   Han afviste de alarmerende rygter om 
radioaktivitetsniveauet, som han fastholdt fortsat befandt sig på et acceptabelt niveau.

Derefter nævnte han de undersøgelser, der var foretaget med henblik på at forbedre deponiet 
og retablere området, idet han nævnte, at Fertiberias bidrag beløb sig til 21 mio. EUR. Han 
spurgte til, om EU ville kunne yde supplerende finansiel støtte til dette arbejde. Han oplyste, 
at det havde taget de kommunale myndigheder 12 år at retablere 100 hektar terræn, men det 
var hans håb, at sådanne projekter i fremtiden ville forløbe hurtigere og mere effektivt.

Delegationsmedlemmerne medgav, at den lokale industri ikke var ansvarlig for Acerinox-
ulykken, men at konsekvenserne af denne ulykke ikke desto mindre nødvendiggjorde en 
løsning, der var både hensigtsmæssig, troværdig og langsigtet. Rensningen af det forurenede 
materiale, som endnu ikke havde opnået acceptable resultater, var genstand for betragtninger.  

Borgmesteren svarede, at forureningsgraden i dag var overdreven og at det var mere 
nødvendigt end nogensinde før at genskabe industristrukturen ved hjælp af en bæredygtig 
industrisektor, der er knyttet til udviklingen af turismen i det berørte område. Han erkendte, at 
der ikke var blevet udsendt nogen konkrete oplysninger, og at virksomheden selv (hvis ejere 
og aktionærer befinder sig i Madrid) ikke ønskede at skabe opmærksomhed om det 
pågældende område og hele tiden havde været utryg ved at informere lokalbefolkningen om 
den situation, der reelt herskede i Huelva. Han håbede på at kunne gøre flodmundingens 
sande skønhed til en attraktion og anlægge veje ned til floden.

Medlemmerne gjorde efterfølgende bemærkninger om, at der var behov for at rense og 
retablere industriområdet på en sådan måde, at der på lang sigt kunne ske en bæredygtig 
udvikling af området, men at mulighederne for at bebygge den forurenede jord fortsat var 
spinkle. Hvad angår flodlejet, blev det ligeså understreget, at der er behov for mere 
dybdegående undersøgelser, og at der skal gøres en større indsats vedrørende 
dekontamineringen, således at problemet med gennemsivning mellem de fosforholdige 
gipsdynger og floden kan blive definitivt løst.

Borgmesteren indvilligede i at indkalde til et møde for alle sagens interessehavere for at skabe 
overblik over situationen og fremme en konstruktiv debat, idet han samtidig beklagede, at 
regeringen aldrig havde konsulteret ham vedrørende dette problem.

Provinsmyndighederne - la Diputación:
Medlemmerne mødtes med Petronilla Guerrero, præsidenten for provinsen Huelva, der 
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ledsagedes af sin rådgiver om affaldsforvaltning. Hun gav udtryk for sin anerkendelse af 
delegationsmedlemmernes tilgang til løsningen af problemet, dvs. afholdelsen af møder med 
alle de berørte parter. Hun beklagede, at andragenderne manglede objektivitet. Efter hendes 
opfattelse var problemet ikke kun af miljømæssig art, men også økonomisk, idet både området 
og landet generelt på nuværende tidspunkt var i færd med at udvikle økonomien og skabe 
arbejdspladser. Hun betonede stærkt provinsens aktiver og miljøets skønhed såvel som den 
attraktionsværdi, som den har for besøgende og investorer. Områdets industrimæssige værdi 
bør derfor bevares, og ligeledes de arbejdspladser som det tiltrækker.  Præsident Guerrero 
forklarede, at hun anså det for sin opgave at forsvare virksomhederne mod alle angreb, idet 
disse angreb også var et angreb på selve provinsen. Efter hendes opfattelse er provinsen 
faktisk en spydspids, hvad angår bæredygtig udvikling, som hun går ind for, og præsident 
Guerrero tilskynder nye industriforetagender til at etablere sig i området, så det vil blive 
muligt for dette at overgå til en ny fase af udvikling og definitivt lægge fortiden bag sig.

Medlemmerne takkede hende for den ildhu, hvormed hun ønskede at tegne et positivt billede 
af provinsen og dens aktiver, men mindede samtidig om de bekymringer, som andragerne 
havde gjort delegationen opmærksom på. Efter medlemmernes mening burde spørgsmålet om 
den måde, hvorpå befolkningen gives klare og objektive informationer om situationen også 
behandles på hensigtsmæssig vis. De gjorde opmærksom på, at byen Huelva dækker et mindre 
areal end deponiet, og at dette bør styres, renses og retableres af professionelle. Det anses for 
hensigtsmæssigt, at der med inddragelse af både kommunen og provinsmyndighederne tages 
skridt til at sikre bedre samstemmighed mellem industriaktiviteterne i zonen og de 
miljømæssige fordringer, der er fastsat i EU-lovgivningen.

Præsident Guerrero gentog, at de lokale borgere ifølge hendes opfattelse ikke nærede nogen 
bekymringer, hvad angår forurening eller inficering, som anses for et afsluttet kapitel. Hun 
var uenig i spørgsmålet om kommunikation, idet hun mente at dette problem skabte falsk 
utryghed i stedet for at redegøre for tingenes tilstand. Hun nærede håb om, at der ville blive 
opført en videnskabs- og teknikpark og indrettet en teknologisk zone, som kunne rette op på 
områdets økonomi og omdømme.

De regionale myndigheder, Junta de Andalucía:
Den første gennemgang var en syntese af flere undersøgelser. Juan Luis Ramos, repræsentant 
for det høje råd for videnskabelig forskning (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas), fremlagde de nyligt fundne resultater (fra 2008 og senere) angående luft-, jord-
og sedimentbeskaffenheden, zonen med de fosforholdige gipsdynger, koncentrationerne af 
metalliske og organiske forbindelser i fødevarerne og de epidemiologiske undersøgelser af 
industriområdet og deponiet ved Huelva1.  De vidtrækkende konklusioner vedrørende de 
mange spørgsmål, som andragernes og delegationsmedlemmernes bekymringer har rejst, blev 
fremlagt ved en generel gennemgang. 

Dødshyppigheden i Huelva-regionen er ikke anderledes end i andre regioner i Spanien eller 
EU, og de hyppigste dødsårsager er hjerte- og hjertekarsygdomme efterfulgt af kræft. Hvad 
angår det omfang, hvori befolkningen udsættes for risici affødt af tungmetaller (arsenik, krom, 

                                               
1 Cf. "Medio Ambiente en Andalucia"; Junta de Andalucía & UE-FEDER; rapport 2008. (dok. og CD-ROM).
En kopi af PowerPoint-præsentationen og andre relevante dokumenter er lagret på en USB-nøgle, der kan lånes 
på sekretariatet.
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kadmium, nikkel og kobolt), peger beviserne på, at situationen for indbyggerne i Huelva ikke 
er anderledes end i andre dele af regionen.

Hvad angår deponeringen af fosforholdig gips på det 1000 hektar store areal, der er opdelt i 4 
zoner, har myndighederne fremlagt følgende detaljer:

 Zone 1: (Marisma del Pinar) Deponeringen stoppede i 1989 og den andalusiske 
regering retablerede zonen ved at udlægge et lag på mellem 30 cm og 1 m af muldjord 
over ca. 400 hektar, plante græsplanter, buskadser og enkelte træer for at binde jorden 
og forhindre den fosforholdige gips i at nå ud til Rio Tinto, og dette har endvidere 
minimeret udsivningen af radon.

 Zone 2: (Marisma del Rincon Sud) I denne zone findes den pyramideformede 
slaggedynge af fosforholdig gips, hvor aktiviteten er blevet halveret. Deponeringen 
skal indstilles inden udgangen af 2011. Den højeste top befinder sig i 25 m's højde.

 Zone 3: (Marisma del Rincon Nord) Deponeringen af fosforholdig gips stoppede i 
1997; i denne zone ligger der en sikkerhedsvandgrav, der dækker 60 hektar og er 1,5 
m dyb.

 Zone 4: (Marisma de Mendana) Denne zone dækker ca. 400 hektar og omfatter det 
afsnit, hvor affaldet fra Acerinox er deponeret. De andalusiske myndigheder har 
iværksat tiltag vedrørende jord og beplantning i stil med dem i zone 1.

Hvad angår risikoen for forurening ved udvaskning, har myndighederne taget prøver fra 
forskellige dybder inden for et område, der strækker sig over 8,5 km, og har ikke konstateret 
nogen dybere inficering af det udvaskede materiale. Til gengæld er der konstateret en 
overfladisk inficering af overfladevandet efter voldsomme regnskyl, hvilket indikerer 
tilstedeværelsen af inficeret overrislingsvand i vandgravsområdet. Den radiologiske 
evaluering, som myndighederne har gennemført, har vist en svag perkolation af radioaktive 
nuklider mellem den fosforholdige gips og overfladejorden i zone 1. Målingerne peger på, at 
radonudsivningen er på 0,3 mSv pr. år, hvilket er lig niveauet i hele området.

De regionale myndigheder og Fertiberia fremlagde et "forslag" vedrørende retableringen af 
zone 3, der på nuværende tidspunkt er en prioriteret zone, hvad angår retablering. Forslaget 
indeholder følgende elementer:

o henstilling om, at retableringsforanstaltningerne træffes hurtigst muligt;
o nødvendigheden af at foretage undersøgelser af den strukturelle stabilitet i zonen for at 

sikre den strukturelle sikkerhed; 
o en plan for lukning af industrianlæggene og sikring af vandgravens vandstandsende 

funktion;
o undersøgelser med henblik på at sikre, at zonen er korrekt isoleret, inden der udlægges 

muldjord;
o en plan for opsamling af overfladevandet i perioder med regn med henblik på at 

forhindre fosforholdig gips i at slippe ud i Rio Tinto;
o en specifik tidsplan;
o anbefaling af at anvende græsplanter og muligheden for at forøge jordlagets tykkelse 

fra 1 til 2 m i visse afsnit for at skabe et kulstofdræn;
o nødvendigheden af at foretage permanent overvågning af jordens beskaffenhed for at 

sikre en pH-værdi, der kan forhindre en metaloverførelse og øge jordens frugtbarhed 
således, at de biologiske kredsløb kan fungere;

o en overordnet plan for retablering af hele zonen til fordel for lokalsamfundet; 
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o en plan for overvågning af radonudsivningen.

Efter disse gennemgange herskede der blandt delegationsmedlemmerne en vis forundring 
over, at konklusionerne fra disse undersøgelser og forslag tilsyneladende kun havde haft ringe 
indflydelse på lokalbefolkningens generelle viden om problemet. De ønskede desuden at få 
lidt flere informationer om den samlede plan for området og få svar på, om denne var blevet 
til i samråd med kommunen og civilsamfundet. Borgerne ved tilsyneladende bedre besked 
med den fortidige situation end den nuværende: tilstedeværelsen af fabrikker og det generelle 
indtryk, at størsteparten af den deponerede fosforholdige gips ligger på et vagt defineret 
område, der ikke er underlagt nogen kontrol, har gjort et større indtryk på den almindelige 
befolkning end de detaljer, som er kommet frem gennem en lang række videnskabelige 
undersøgelser, der har forsøgt at påvise, at der er sket en samlet forbedring af de 
miljømæssige og sanitære parametre.  

På medlemmernes spørgsmål vedrørende affaldet fra Acerinox, kunne myndighederne 
bekræfte, at CSN havde frarådet at flytte dette affald til andre deponier, såsom 
specialanlæggene ved Cavril eller Cordoba. Skulle eksperterne imidlertid tilråde, at dette 
affald flyttes, vil myndighederne selvfølgelig efterleve rådet.  Det er også planlagt at opføre et 
lokalt vandrensningsanlæg, således at perkolat fra udvaskningsprocessen bliver renset bedre, 
et tiltag som også ligger i forlængelse af retableringsarbejdet for zone 3, der har fået prioritet 
på grund af spildfaren. Ifald der indtræffer en ulykke, foreligger der en nødplan med 
deltagelse af alle myndigheder og civilforsvarsorganer (og risikoen anses for ubetydelig).

Medlemmerne takkede myndighederne for den imødekommenhed, de har udvist i deres 
samarbejde med delegationen.

Anmærkninger og henstillinger: 

Etableringen af industrier i Huelva i slutningen af 50erne og begyndelsen af 60erne blev mødt 
med velvilje af lokalbefolkningen. Dengang gav tilflytningen af industrier håb om 
beskæftigelse og økonomisk udvikling i en region, hvor dette var tiltrængt. Fabrikkerne blev 
indrettet i et sumpområde, der var plaget af myg og ifølge mange tilkendegivelser ikke var af 
nogen synderlig interesse. Imidlertid medførte den stadige ophobning af industriaffald, hvoraf 
størstedelen var giftigt, og den betydelige risiko, som dette medførte for lokalbefolkningens 
sundhed, en stigende bekymring blandt områdets beboere. Spildevandet har således ikke kun 
forurenet det oprindelige sumpområde, men også selve flodlejet. Selv om myndighederne –
for sent – forsøgte at afhjælpe disse bekymringer, så er der stadig store huller i håndteringen 
af dette problem. (Indledningen af en overtrædelsesprocedure mod Spanien den 18. marts 
efter en undersøgelsesrejse foretaget af Kommissionen viser, at denne deler disse 
bekymringer.)

Desuden har myndighederne i flere henseender ikke formået i tilstrækkelig grad at 
imødekomme de bekymringer, som civilbefolkningen har givet udtryk for, og de 
anmodninger, som er blevet fremsat af borgersammenslutningerne, hvorfor disse 
efterfølgende har henvendt sig til Europa-parlamentet for at opnå støtte.
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Delegationen er bekendt med den rapport, som Kommissionen har udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 35 i Euratomtraktaten (ref.: ES-09/08) og med den yderst 
kritiske undersøgelse foretaget af CRIIRAD (nr. 07/117), og tilslutter sig overordnet set disse.

Under undersøgelsesrejsen samarbejdede virksomheden Fertiberia, der er mest indblandet i 
sagen, men ville ikke anerkende, at der bestod nogen særlige risici eller problemer. Selv om vi 
ikke er i stand til at evaluere det præcise omfang, står det dog klart, at disse risici vitterlig 
eksisterer. Der blev således svaret undvigende på medlemmernes spørgsmål, og selv om disse 
svar blev understøttet med fyldig dokumentation, fandt delegationen dem ikke 
tilfredsstillende.

 Medlemmerne har konstateret en tydelig mangel på kommunikation mellem på den 
ene side de kompetente nationale myndigheder og på den anden side de regionale og 
kommunale myndigheder. 

 Kontakten mellem de berørte virksomheder, andragerne, de lokale sammenslutninger 
for sundhedsbeskyttelse og specialisterne synes ligeledes utilstrækkelig. 

 Som følge heraf bør alle de berørte parter hurtigst muligt tage skridt til at samarbejde 
om at skabe en permanent dialog og genoprette den gensidige tillid, som desværre 
mangler, med henblik på at forebygge en situation, hvor der nemt kan opstå panik i 
visse regioner, og tilliden til de forskellige implicerede parter kan lide skade.   
Samtidig bør de lokale sammenslutninger og medier være mere forsigtige i deres 
tilgang til problemet, idet en provokerende fremfærd risikerer at gøre det vanskeligt at 
finde en hensigtsmæssig løsning.

 Myndighederne og de berørte virksomheder, især Fertiberia, bør gøre det nemmere at 
inspicere deponeringsanlæggene og give andragerne tilladelse til i selskab med 
uafhængige inspektionsfolk at komme ind på området og præcist udpege de zoner, 
som de mener, er særlig farlige eller udgør en potentiel risiko på grund af udslip eller 
inficering.

 Der er foretaget talrige epidemiologiske, radiologiske, toksikologiske og andre 
undersøgelser, men medlemmerne mener, at disse bør suppleres eller samordnes med 
henblik på at påvise sammenhængen mellem udledningen af farligt affald og effekten 
heraf på den offentlige sundhed.

 Der bør hurtigst muligt foretages en specifik og mere detaljeret undersøgelse 
vedrørende de personer, der arbejder ved de pågældende industrier, med det formål at 
be- eller afkræfte omfanget af indvirkninger fra den forurening, der er fremkommet 
ved fremstillingen af fosforholdig gips og affaldet fra denne proces, eller enhver anden 
form for forurening. Det vil især være hensigtsmæssigt at føre register over alle 
rapporterede sygdomme, som kan have en forbindelse med disse forureningskilder.

 Det vil også være hensigtsmæssigt at foretage og offentliggøre en undersøgelse af den 
specifikke indvirkning af inficering af jorden og vandet, herunder flodlejet og 
tilliggende områder, som efterfølgende kan anvendes  som redskab i 
affaldsforvaltningen. Denne undersøgelse bør dække den zone, hvor affaldet fra 
Acerinox blev nedgravet, såvel som alle de andre zoner. Vi mener, at der bør oprettes 
et permanent, computerbaseret og gennemskueligt system til kontrol af 
forureningsgraden af jord, luft og vand, hvis resultater skal være tilgængelige for 
borgerne, f.eks. via internettet.
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 Hele området skal under alle omstændigheder dekontamineres, således at regionens 
tilstand kan bringes og holdes i overensstemmelse med den gældende fællesskabsret. 
Princippet om, at forureneren betaler, bør finde anvendelse. I tilfælde af lukning af de 
berørte virksomheder, bør disse stadig påtage sig rensningen af hele det areal, de har 
rådet over, såvel som at gennemføre et program til retablering og fornyelse af den 
pågældende zone.

 Det er også vigtigt at opstille specifikke mål for geninvestering i området med 
mulighed for at skabe varige arbejdspladser og omskole de personer, der er eller har 
været beskæftiget på området. De ansvarlige myndigheder og Kommissionen bør 
drøfte prioritetskriterier med henblik på at opnå EU-støtte til gennemførelse af denne 
type projekt til bæredygtig udvikling, med respekt for regionens helhed, dens 
befolkning og miljø. Medlemmerne af delegationen er især opmærksomme på 
situationen for de ansatte, der for størstepartens vedkommende har tilbragt hele deres 
arbejdsliv i disse fabrikker, og som er de mest berørte, både hvad angår risikoen for 
inficering og en eventuel lukning af den fabrik, der beskæftiger dem.

 Enhver ny undersøgelse eller ethvert nyt retableringsprojekt bør ske under inddragelse 
af andragerne, sammenslutningerne og de lokale repræsentationsorganer, for på den 
måde at øge mulighederne for at udvirke levedygtige løsninger.

 De lokale industriforetagender bør underkastes uvarslede, supplerende kontrolbesøg af 
de kompetente sundheds- og sikkerhedsmyndigheder.


