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Εισαγωγή:

Έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια από τότε που η Επιτροπή Αναφορών έλαβε τις πρώτες 
αναφορές από την Huelva με καταγγελίες πιθανών και σοβαρών παραβιάσεων σειράς 
περιβαλλοντικών οδηγιών της ΕΕ λόγω της αδυναμίας των βιομηχανιών και των αρχών της 
περιοχής να διαχειριστούν δεόντως τη διάθεση εξαιρετικά τοξικών αποβλήτων – ενός
παραπροϊόντος της βιομηχανικής διαδικασίας κυρίως ενός εργοστασίου λιπασμάτων (που 
τώρα αποκαλείται Fertiberia) και τεσσάρων άλλων εργοστασίων της περιοχής, που 
καλύπτουν περίπου 1200 εκτάρια1.

Οι αναφέροντες κατήγγειλαν επίσης ότι η έκχυση τέτοιων αποβλήτων έχει προκαλέσει
σοβαρή ρύπανση του γειτονικού ποταμού rio Tinto, με απόθεση πετρελαίου και βαρέων 
μετάλλων, καθώς και των ελωδών περιοχών που χρησιμοποιήθηκαν επί δεκαετίες για τη 
διάθεση τοξικών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων. Επιπλέον, ανέφεραν ότι ο χώρος 
διάθεσης απορριμάτων χρησιμοποιήθηκε και για τα ραδιενεργά απόβλητα (καίσιο 137) από 
βιομηχανικό ατύχημα στο εργοστάσιο Acerinox του Cadiz μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1998, 
και ότι ο εν λόγω χώρος συνιστά απειλή για την υγεία των ντόπιων που διαθέτουν εύκολη 
πρόσβαση στην περιοχή. Το πρόγραμμα επιτήρησης που ενέκριναν οι περιφερειακές αρχές 
της Ανδαλουσίας, η αρμοδιότητα του οποίου ανατέθηκε στην EGMASA, ημιδημόσιο φορέα, 
δεν αποδείχθηκε αποτελεσματικό σύμφωνα με τους αναφέροντες.

Η εγγύτητα των χώρων διάθεσης αποβλήτων στην πόλη της Huelva και ο συνεπαγόμενος 
κίνδυνος ρύπανσης για τον τοπικό πληθυσμό, ιδίως μέσω των ρυακιών και των υδροφόρων 
οριζόντων, δημιούργησε σοβαρές ανησυχίες και προβληματισμό όσον αφορά τις πιθανές 
επιπτώσεις επί της υγείας γενικότερα. Μόλις 5 μήνες προηγουμένως, είχε καταγγελθεί ότι
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι η σκόνη αρσενικού στην περιοχή ήταν 
τριπλάσια του επιτρεπομένου. Το γεγονός ότι κοντά στις εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές 
εκτάσεις υπάρχουν σχολεία και νοσοκομεία αποτελεί πρόσθετη πηγή ανησυχίας. Οι
αναφέροντες θεωρούν ότι εκφράζουν την ανυπομονησία των ντόπιων μπροστά στις
ατελείωτες δικαστικές διαδικασίες και τις υπεκφυγές των αρχών. Το γεγονός αυτό εμποδίζει
κάθε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που θα εξασφάλιζε μελλοντικά εργασία για τους 
ντόπιους. Οι αναφέροντες εξέφρασαν απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα ή
αποφασιστικότητα των πολιτικών αρχών να ενεργήσουν προς επίλυση των προβλημάτων που 
τους ανησυχούν.

Οι αναφέροντες περιέγραψαν διάφορα ατυχήματα που προκάλεσαν ρύπανση λόγω
καθιζήσεων του εδάφους και θραύσης αναχωμάτων, με αποτέλεσμα το θάνατο όλων των 
ιχθύων και ζωντανών οργανισμών του ποταμού. Ακόμη και τώρα, ισχυρίζονται, τα σχέδια
του ανεξάρτητου Συμβουλίου Πυρηνικής Ασφάλειας δεν εφαρμόζονται. Προσθέτουν ότι οι
υπάρχουσες εγκαταστάσεις ποτέ δεν σχεδιάστηκαν ως χώροι διάθεσης αποβλήτων δυνάμει 
της οδηγίας 91/689/ΕΚ, για τα οποία ο ορισθείς χώρος στην περιοχή είναι η Nerva. Οι
εγκαταστάσεις απλά προσαρτήθηκαν στις ενδιαφερόμενες βιομηχανίες και δεν έχουν επιλεγεί 

                                               
1 Βλέπε τις κάτωθι αναφορές:
631-07 του Juan Antonio Lopez de Uralde, εξ ονόματος της Greenpeace Ισπανίας·
1487-07 του Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, εξ ονόματος του ‘Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania’·
1682-08 του Jose Pablo Vazquez Hierro, εξ ονόματος της ‘Asociación Mesa de la Ria de Huelva’
και του Pedro Jimenez San Jose, εξ ονόματος της ‘Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de 
Huelva’ με 1525 υπογραφές (άλλες 35.000 υπογραφές δόθηκαν αργότερα στον Πρόεδρο της επιτροπής).
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ειδικά για την αποθήκευση τοξικών ουσιών σαν αυτές που υπάρχουν εκεί. Η ρύπανση με
απευθείας έκχυση στον ποταμό βαρέων μετάλλων, φωσφορικού οξέος και φωσφορογύψου 
συνεχίστηκε ανεξέλεγκτη επί πολλά έτη.

Μερικοί αναφέροντες φοβούνται επίσης την επίπτωση της βιομηχανικής ρύπανσης επί του 
γειτονικού Εθνικού Δρυμού της Doñana, που αποτελεί ζώνη ειδικής προστασίας δυνάμει των 
οδηγιών για τα πτηνά και τους οικότοπους και της οποίας η επιφάνεια αρχίζει στην απέναντι 
πλευρά του κόλπου της Huelva.

Το μέγεθος του προβλήματος καταδεικνύεται από το γεγονός ότι κατά την τελευταία 15ετία, 
μετά από την εγκατάσταση των βιομηχανιών για την προσφορά πολυπόθητης απασχόλησης 
σε μια φτωχή περιοχή, έχουν αποτεθεί εκεί περίπου 125 εκατομμύρια τόνοι βιομηχανικών 
αποβλήτων, κυρίως φωσφορογύψου (θειικό ασβέστιο) που συνιστά παραπροϊόν της 
παραγωγής λιπασμάτων. Τα πετρώματα της πρώτης ύλης εισάγονται από τη Βόρειο Αφρική. 
Το υλικό αυτό είναι τοξικό και ελαφρά ραδιενεργό. Η περί ου ο λόγος ελώδης περιοχή, 
επιφανείας 3.600.000 m2, παραχωρήθηκε αρχικά για 99 έτη από το Ισπανικό κράτος, παρότι 
ήταν εξαιρετικά αμφίβολη η καταλληλότητά της ως τόπου διάθεσης βιομηχανικών 
αποβλήτων1.

Συναντήσεις και επισκέψεις χώρων

Εθνικές Αρχές
Η αντιπροσωπεία άρχισε τη σειρά επαφών με την αρμόδια για τις ακτές Γενική Διευθύντρια 
του Εθνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Alicia Paz Antolín, η οποία συνοδευόταν από τον
Pablo Martin Huerta. Περιέγραψε το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου όσον αφορά
το θέμα των αναφορών και ιδίως τη διαχείριση της παράκτιας περιοχής στην οποία
απορρίπτονται ο φωσφορογύψος και τα λοιπά απόβλητα. Τη ζώνη αποτελούν παράκτια
εδάφη του δημοσίου, υγροβιότοποι και έλη, η εκβολή ποταμών και άλλες ιδιοκτησίες του 
δημοσίου.

Η κρατική εκχώρηση προς την επιχείρηση που είναι σήμερα η Fertiberia, παραγωγός 
γεωργικών λιπασμάτων, έγινε το 1967 και η μίσθωση, μετά από παράταση, έπρεπε να λήξει 
το 2003. Μετά από προσφυγή της επιχείρησης κατά της κυβερνητικής εντολής να παύσει να
αποθηκεύει απόβλητα, η μίσθωση παρατάθηκε εκ νέου και η απόρριψη θα συνεχιστεί μέχρι 
τα τέλη του 2010 δυνάμει απόφασης του δικαστηρίου που εξετάζεται τώρα από το Ανώτατο 
Δικαστήριο. Η βιομηχανική δραστηριότητα επιτελείται πάντως στο 50% μόνο του 
προηγούμενου δυναμικού.

Σημαντικό στοιχείο της απόφασης του δικαστηρίου ήταν η εντολή προς την Fertiberia να
πληρώσει για τον καθαρισμό του χώρου, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 22 εκατ. ευρώ, βάσει
της αρχής ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’. Το υπουργείο δεν είχε δεχτεί αρχική πρόταση της
Fertiberia για εξωραϊσμό του τοπίου και θέσπισε σχέδιο για την εκτίμηση όλων των κινδύνων
που συνεπάγεται η ύπαρξη αποβλήτων, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η αποτελεσματική 
και μόνιμη διάθεσή τους. Το υπουργείο δεν θεωρεί δυνατή τη μεταφορά των αποβλήτων, 

                                               
1 Οι Ισπανικές αρχές δεν αναγνωρίζουν το χώρο ως χώρο διάθεσης αποβλήτων, θεωρώντας τις ουσίες 
βιομηχανικά παραπροϊόντα.
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ιδίως λόγω της τεράστιας ποσότητάς τους, αλλά επιθυμεί την απολύμανση και απορρύπανση 
της περιοχής. Η μελέτη που εκπονεί εξ ονόματος του υπουργείου η Transatec Consultancy, 
και που θα οδηγήσει κατ’ αρχήν σε πιλοτικό σχέδιο, αποτελεί διεπιστημονική εκτίμηση που 
περιλαμβάνει επιδημιολογικές μελέτες και εξετάσεις του σχετικού εργατικού δυναμικού.

Το υπουργείο θα πραγματοποιήσει επίσης υδρο-γεωλογικές δοκιμασίες, ελέγχοντας 
προηγούμενες μελέτες και λαμβάνοντας δείγματα των υπογείων υδάτων. Εκπονούνται επίσης
ραδιο-χημικές και ραδιολογικές έρευνες. Θα εξεταστεί η δυνατότητα νέων φραγμάτων προς
προστασία από τυχόν μελλοντικούς κινδύνους ρύπανσης των υπογείων υδάτων, των 
υδροφόρων οριζόντων και των γειτονικών πηγών ύδατος, ιδίως δε των ποταμών rio Tinto και
Odiel. Η τελική απόφαση της κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της τεχνικής
αξιολόγησης και θα εγκριθεί ενιαίο σχέδιο αποκατάστασης ολόκληρης της περιοχής, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των ζωνών που έχουν πληγεί.

Απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια για το χώρο και σχετικά με τους
λόγους της καθυστέρησης, τη στιγμή που σχετικές οδηγίες της ΕΕ μεταξύ των οποίων η 
οδηγία ΟΠΕΡ και της οδηγίας για τα επικίνδυνα απόβλητα έχουν εφαρμοστεί πριν από δέκα 
και πλέον χρόνια, αναφέρθηκε στα μέλη ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. 
Προκαταρκτικές γεωλογικές μελέτες κατέδειξαν, σύμφωνα με το υπουργείο, ότι τα στρώματα 
αργίλου πρέπει να έχουν προστατεύσει τα υπόγεια ύδατα από κάθε κίνδυνο ρύπανσης.

Τα μέλη εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι μολυσμένα ύδατα ρέουν εν πάση
περιπτώσει εκτός της περιμέτρου του χώρου, περιέχοντας αρσενικό και κάδμιο σύμφωνα με 
τους αναφέροντες, και ότι οι ποταμοί έχουν ρυπανθεί επί πολλά έτη. Επιπλέον, η επιφάνεια
και το ύψος των στοιβών έχουν επίσης επιπτώσεις επί της μελλοντικής αποκατάστασης της 
περιοχής. Τα μέλη έθεσαν επίσης ερωτήσεις για τα ραδιενεργά απόβλητα της Acerinox, στις 
οποίες δεν είχε ακόμη απαντήσει το υπουργείο.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Πυρηνικής Ασφάλειας απάντησε τις ερωτήσεις αυτές1. Το
ΣΠΑ εκπόνησε μελέτες στην περιοχή σχετικά με τη ραδιολογική επίπτωση του χώρου
αποθήκευσης, και ιδίως του μέρους που περιέχει μολυσμένο υλικό από την Acerinox –
τονίστηκε πάντως ότι το βαρύτερα μολυσμένο ραδιενεργό υλικό από το ατύχημα που συνέβη 
κοντά το Cadiz το 1988 είτε δεν αποθηκεύτηκε ποτέ στην Huelva είτε έχει ήδη 
απομακρυνθεί. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι τα απόβλητα φωσφορογύψου περιέχουν επίσης 
μερικά ραδιενεργά στοιχεία.

Το Συμβούλιο μελέτησε τη ραδιολογική επίπτωση επί των εργαζομένων και, παρότι η
επίπτωση δεν ήταν ‘σημαντική’, ζήτησε βελτιώσεις των μέτρων προστασίας και ασφάλειας, 
που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 19902.

Αργότερα το 2008 το ΣΠΑ είχε εκφράσει ανησυχία σχετικά με τις πιο μακροπρόθεσμες

                                               
1 Το Συμβούλιο αποτελεί ανεξάρτητο φορέα, υπόλογο μόνο έναντι του Ισπανικού Κοινοβουλίου.
2 Βλέπε την έκθεση που δημοσίευσε το ΣΠΑ: Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de
Huelva, που εξετάζει την επίπτωση του καδμίου, του χρωμίου, του νικελίου και του κοβαλτίου καθώς και του 
αρσενικού, επί της δημόσιας υγείας. Κατέληγε ότι η παρουσία αυτών των αποβλήτων δεν είχε σημαντική
επίπτωση επί της δημόσιας υγείας και ότι το ποσοστό θανάτων από καρκίνο στην Huelva ήταν παρεμφερές με 
αυτό άλλων πόλεων της Ανδαλουσίας. Βλ. επίσης τη μελέτη Situación del centro de recuperación de inertes 
(CRI-9) de las marismas de Mendana (14 Ιανουαρίου 2008).
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εγγυήσεις από οιαδήποτε μόλυνση από το χώρο και η EGMASA, ενεργώντας εξ ονόματος 
των αρχών της Ανδαλουσίας, έλαβε την εντολή να προβεί σε πρόσθετους ελέγχους και σε 
ενίσχυση των μέτρων περιορισμού που ξεκίνησαν το Δεκέμβριο 2009, μεταξύ των οποίων η 
περίφραξη της περιοχής. (Μέχρι τότε η περιοχή είχε ανέκαθεν υπάρξει ανοιχτή στους 
πολίτες.) Απέμενε μια περιοχή που έπρεπε να περιφραχτεί τη στιγμή της επίσκεψης, παρότι
το ΣΠΑ θεωρούσε ότι δεν ήταν φρόνιμο το να έχει το κοινό πρόσβαση βάσει της αρχής της 
προφύλαξης.

Τα μέλη επέστησαν την προσοχή στην έκθεση της γαλλικής ανεξάρτητης ερευνητικής
επιτροπής CRIIRAD που εκπόνησε μελέτη κατόπιν αιτήματος της Greenpeace το 20071. Η
μελέτη αυτή, που διαπίστωσε υψηλά επίπεδα τοξικών αποβλήτων, προέβαινε σε σειρά
συστάσεων: πλήρης απογραφή των ραδιενεργών ουσιών της περιοχής αποβλήτων – ποσότητα
σε τόνους, μάζα, συνολικά επίπεδα ακτινοβολίας ανά τομέα· μεταφορά των επικίνδυνων
υλικών σε άλλες ειδικές τοποθεσίες ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, βελτιωμένες συνθήκες
περιορισμού και πρόληψης διαρροών· μόνιμη παρακολούθηση των χημικών και 
ραδιολογικών αποβλήτων· θέσπιση μακροπρόθεσμης bank μνήμης (γνωρίζοντας ότι η 
ραδιενέργεια θα διαρκέσει για αρκετές εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια)· και πλήρη 
απαγόρευση στο μέλλον εργασιών εκσκαφής ή οικοδόμησης στο χώρο. Τα μέλη επισήμαναν
ότι η οδηγία Ευρατόμ 96/29 έδινε προθεσμία στα κράτη μέλη μέχρι το 2000 για την πλήρη
εφαρμογή των διατάξεών της και εξέφρασαν ανησυχία για το γιατί αυτό δεν έχει γίνει, ακόμη 
και εάν τα πράγματα έχουν αρχίσει να βελτιώνονται.

(Δυνάμει του άρθρου 35 της Συνθήκης Ευρατόμ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε μελέτη
του χώρου, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν στα μέλη της αντιπροσωπείας την 
προηγουμένη της αναχωρήσεώς τους για την Ανδαλουσία. Η έκθεση εκθέτει τις αποφάσεις
που έλαβαν οι Ισπανικές αρχές όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή της Huelva και
αναφέρει ότι, μετά από επίσκεψη του χώρου, η περιβαλλοντική ραδιολογική παρακολούθηση, 
ως πραγματοποιείται επί του παρόντος εξ ονόματος του νομοθέτη, είναι ικανοποιητική και 
σύμφωνη προς το άρθρο 35 της Συνθήκης Ευρατόμ· πιστεύει, πάντως, ότι χρειάζονται 
μερικές βελτιώσεις της ραδιολογικής επιτήρησης. Επίσης πιστεύει ότι πρέπει να διενεργείται 
ενδελεχής επαλήθευση του καλύμματος αργίλου της περιοχής του C 137 μετά από τις 
εργασίες αποκατάστασης της EGMASA επιτόπου, προκειμένου να εμποδίσει τη μετατόπιση 
της ρύπανσης2. Ερωτηθέντες εν συνεχεία από την επιτροπή, οι αρμόδιοι υπάλληλοι 
συμφώνησαν με τα πορίσματα της CRIIRAD.)

Fertiberia
Ο Διευθυντής της Fertiberia, Roberto Ibanez, δέχτηκε το αίτημα της Επιτροπής Αναφορών να
συναντηθεί με μέλη της αντιπροσωπείας και να επιτρέψει την επίσκεψη του χώρου. 
Παρουσίασε στα μέλη ογκώδη τεκμηρίωση που εξέθετε λεπτομέρειες των τεχνικών και 
παραγωγικών διαδικασιών στην εγκατάσταση, καθώς και χάρτες της περιοχής. 
Περιλήφθηκαν και φάκελοι σχετικά με τα φυτά και την οικολογία στα αποκαταστημένα
τμήματα του χώρου αποβλήτων3, τις στοίβες φωσφορογύψου και τα τοπογραφικά στοιχεία 
που καταδεικνύουν τη σταθερότητα των στοιβών, καθώς και εικονογραφημένη σύγκριση με 
                                               
1 Έκθεση CRIIRAD αριθ. 07-117 Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137), 29 Νοεμβρίου 2007.
2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ-TREN, Διεύθυνση H – Πυρηνική Ενέργεια: Technical Report, Huelva sites: 
phosphogypsum piles και CRI-9. Αναφ.: ES-09/08. Επίσκεψη του χώρου 14 - 17 Σεπτεμβρίου 2009.
3 Fabrica de Huelva; Revegetacin del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto. 
Φεβρουάριος 2010.
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παρεμφερείς χώρους στην ΕΕ1.

Η Fertiberia παράγει έξι εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων ετησίως, όντας μία από τις 
μεγαλύτερες μονάδες βιομηχανικής παραγωγής λιπασμάτων στην Ευρώπη. (Έχει πέντε 
εργοστάσια στην Ισπανία.) Παράγεται επίσης ως παραπροϊόν θειικό οξύ. Η πρώτη ύλη
(πετρώματα) εισάγεται από το Μαρόκο – εύκολα προσβάσιμο δια θαλάσσης από την Huelva. 
Αντίθετα με τα εργοστάσια παραγωγής σε άλλα μέρη της υφηλίου – αναφέρθηκαν η Νότιος
Αφρική, η Λιβύη και το Μαρόκο – τα απόβλητα δεν εκχύονται στη θάλασσα, αλλά 
αποθηκεύονται στη στεριά στο χώρο που επρόκειτο να επισκεφθεί η αντιπροσωπεία και που 
καλύπτει, σήμερα, περίπου 850 εκτάρια. Μέρος των αποβλήτων φαίνεται ότι μεταφέρεται με 
φορτηγά για αποθήκευση σε εγκαταλελειμμένα ορυχεία της περιοχής. Ο Διευθυντής θεωρεί
χαμηλό τον κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης. Ακολουθείται τελευταία ενεργός πολιτική
νέας φύτευσης από την επιχείρηση σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές. Ο Διευθυντής
θεωρεί ότι υπάρχει λιγότερη ραδιενέργεια στο χώρο αποβλήτων απ’ ότι στη φύση στη 
γειτονική περιοχή. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα απόβλητα της Acerinox, ο κ. 
Ibanez ανέφερε ότι το θέμα αποτελεί ευθύνη της EGMASA και των αρχών της Ανδαλουσίας 
και όχι της Fertiberia.
Ο Διευθυντής εξήγησε τη διαδικασία με την οποία η γεωγραφική περιοχή της διασποράς των
αποβλήτων έχει μειωθεί, έχοντας αντισταθμιστεί από σημαντική αύξηση του ύψους των
στοιβών φωσφορογύψου. Όλες οι μελέτες που έγιναν στις στοίβες και στο χώρο
επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι όσον αφορά τη σταθερότητα ή τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί σχετικά με το τελικό κλείσιμο του χώρου, 
αλλά εν τω μεταξύ και κατ’ εφαρμογή της απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου, η 
παραγωγή (και επομένως και η απόθεση αποβλήτων φωσφορογύψου στο χώρο) έχει μειωθεί 
κατά 50%. Ο Διευθυντής ανέφερε ότι το εργοστάσιο μπορεί να αναγκαστεί να κλείσει μέχρι
το 2012 εάν η απόφαση είναι αρνητική για την επιχείρηση, με συνέπεια την απώλεια πολλών 
θέσεων εργασίας. (Τα μέλη συνάντησαν εκπροσώπους των εργατικών συνδικάτων αργότερα 
την ίδια μέρα.)

Κατά τη διάρκεια πιο ανεπίσημων συζητήσεων, ο Διευθυντής παραδέχτηκε ότι κατά τη 
δεκαετία του εξήντα, αλλά και κάμποσο καιρό μετά από αυτήν, επικρατούσε μεγάλη 
αλαζονεία αλλά και άγνοια όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Όμως, μετά τον
εκσυγχρονισμό της χώρας οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κατέστησαν σημαντικότεροι και 
όλη η βιομηχανία υποχρεώθηκε να σέβεται περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Περιέγραψε για
παράδειγμα την εξέλιξη της διαχείρισης του κύκλου του ύδατος με τη χρήση σταθερών 
σωλήνων και συγκράτησης, ενώ παλιότερα το νερό αφηνόταν απλώς να διαρρεύσει. (Το θέμα
του κύκλου του ύδατος είναι θεμελιώδες, δεδομένου ότι τα στερεά απόβλητα υπό μορφή 
σκόνης ή άμμου ανακατεύονται με νερό και αντλούνται ως τη στοίβα αποβλήτων σε 
απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από τον τόπο παραγωγής. Είναι η καθίζηση των ξηρών
αποβλήτων και η απορροή του πλεονάζοντος ύδατος που δημιουργούν την ανάγκη 
κατάλληλου και τεχνικώς συνεπούς συστήματος υδατογενών λυμάτων. Το νερό που απορρέει
επιστρέφει στον τόπο του εργοστασίου και ξαναχρησιμοποιείται, δημιουργώντας κλειστό 

                                               
1 Rieme - BE, Καβάλα - GR, Engis - BE, Θεσσαλονίκη - GR, Grand Quevilly - FR, Siilinjarvi - FI, Police - PL, 
Boleslawice - PL, Kedainiai - LT. Υπάρχει επίσης προσομοίωση του χώρου της Huelva μετά από την πιθανή του 
αποκατάσταση.
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κύκλωμα. Κατά το παρελθόν, αντλείτο νερό από τον ποταμό.)

Αναφέρει ότι το σύστημα νερού κλειστού κυκλώματος μπορεί να λειτουργήσει μόνο με
σύστημα πυραμιδοειδούς στοιβάγματος και, σύμφωνα με τις αρχές της Ανδαλουσίας, 
πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο, αποφεύγοντας την έκχυση νερού στον ποταμό. Φαίνεται
ότι είχε εκπονηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την εφαρμογή του 
συστήματος των στοιβών.

Ο Διευθυντής ανέφερε ότι υπήρχαν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των εθνικών και των
περιφερειακών αρχών και ότι η επιχείρησή του βρισκόταν συχνά εγκλωβισμένη ανάμεσα 
στους δύο πολιτικούς φορείς.

Η αντιπροσωπεία εξέφρασε ανησυχία για την προφανή έλλειψη δέοντος διαλόγου και
διαβούλευσης μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και των παραγόντων της 
Fertiberia, των συνδικάτων και του τοπικού πληθυσμού. Ο Διευθυντής ανέφερε ότι δεν έχει
ποτέ πραγματοποιηθεί συνάντηση των δημοτικών αρχών με όλους τους ενδιαφερόμενους, 
γεγονός που προκάλεσε έλλειψη εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των διαφόρων 
ενώσεων, πολιτικών κομμάτων και δημοτικών αρχόντων. Αυτό το γεγονός προκάλεσε επίσης
διαμαρτυρίες και έχει πλέον οδηγήσει στο πιθανό κλείσιμο του εργοστασίου. Ούτε η
επιχείρηση φαίνεται να προσπάθησε να αρχίσει κάποιο διάλογο.

Παρέστησαν για να συναντήσουν την αντιπροσωπεία ηγέτες των βασικών εργατικών
συνδικάτων, εκπροσωπώντας τις UGT, FIA-UGT, καθώς και η ηγεσία του τοπικού κλάδου. 
Ο Γενικός Γραμματέας του κλάδου της FIA-UGT στην Huelva, Luciano Gomez, έδωσε στην
αντιπροσωπεία έγγραφο για την ξεκάθαρη θέση της οργάνωσής του και την έντονη 
διαμαρτυρία για την κατ’ αυτούς παραποίηση της αλήθειας. Το έγγραφο υποστήριζε ότι δεν
υπήρχε πλέον περιβαλλοντικό πρόβλημα στο εργοστάσιο της Fertiberia και αποδοκίμαζε την 
εξαιρετικά αρνητική δημόσια εικόνα που προέβαλαν όσοι επεδίωκαν να κλείσει το 
εργοστάσιο1. Το συνδικάτο παρουσίασε στην αντιπροσωπεία τη δική του εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της επαρχίας της Huelva και της πόλης. Το 40% της
επιφάνειας της επαρχίας αποτελεί προστατευόμενες περιοχές όπως το Εθνικό Πάρκο της 
Doñana, η Sierra de Aracena και το Picos de Aroche. Το Marismas del Odiel, αποτελεί μέρος
φυσικού πάρκου αναγνωρισμένου από την UNESCO και η ατμόσφαιρα στην πόλη 
συγκαταλέγεται στις καθαρότερες της περιοχής. Το συνδικάτο πιστεύει ότι άτομα με άλλους
τελικούς σκοπούς προσπάθησαν να δυσφημίσουν την εικόνα της περιοχής παραποιώντας την 
πραγματικότητα.

Προτείνουν να συγκριθεί το εργοστάσιο από ομάδα επιστημονικών εμπειρογνωμόνων προς
άλλα παρεμφερή εργοστάσια της Ευρώπης. Ανησυχούν έντονα για την επίπτωση της
επικείμενης απώλειας θέσεων εργασίας επί των τοπικών κοινοτήτων και φοβούνται ότι δεν θα 
υπάρξει εναλλακτική λύση αντί της Fertiberia λόγω της καταστροφικής εικόνας που δίνεται 
του εργοστασίου τους και του τρόπου λειτουργίας του. Οι εκπρόσωποι του συνδικάτου
εμμένουν ότι, παρότι μερικά ζητήματα χρήζουν βελτίωσης, είναι πεπεισμένοι ότι σε γενικές 

                                               
1 Το έγγραφο αυτό, που περιλαμβάνει δύο παραρτήματα, θα καταχωρηθεί ως αναφορά και θα ενσωματωθεί στο 
φάκελο της υπόθεσης. Τα παραρτήματα περιέχουν συλλογή επιστημονικών μελετών και ανάλυση της
προαναφερθείσης έκθεσης CRIIRAD, που η ένωση θεωρεί μη αξιόπιστη και βασισμένη σε μεροληπτικές 
αποδείξεις.
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γραμμές η επιχείρηση λειτουργεί σεβόμενη τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της ΕΕ και ως 
απόδειξη αυτού αναφέρουν τις εκθέσεις του ΣΠΑ και της ΓΔ TREN.

Πιστεύουν ότι το εργοστάσιό τους μπορεί να συγκριθεί ικανοποιητικά με άλλα ευρωπαϊκά
εργοστάσια που παράγουν παρόμοια προϊόντα και θεωρούν ότι αποτελούν θύματα πολιτικών 
παιχνιδιών. Υποστηρίζουν την ανάγκη συνύπαρξης της βιομηχανικής παραγωγής και του 
ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την υγεία που θέτουν
μέλη της αντιπροσωπείας, απάντησαν ότι δεν υπάρχουν σχετικές ανησυχίες και ότι οι 
προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας γίνονται απολύτως σεβαστές στο εργοστάσιο. 
Αναγνωρίζουν ότι τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στο παρελθόν, αλλά έχουν γίνει
προσπάθειες για την επανόρθωση των πραγμάτων και εμμένουν ότι αυτό πρέπει να 
αναγνωριστεί. Εάν υπήρχε πραγματικός κίνδυνος, οι ίδιοι ως άμεσα ενδιαφερόμενοι θα είχαν 
ενεργήσει ανάλογα. Οι ετήσιοι ιατρικοί έλεγχοι που γίνονται ποτέ δεν κατέδειξαν ιδιαίτερες 
ανωμαλίες.

Η επίσκεψη του χώρου πραγματοποιήθηκε (πριν από τη συνάντηση με τα συνδικάτα) 
παρουσία του Διευθυντή και συναδέλφων του, ενώ η επιχείρηση απέρριψε μεταγενέστερο 
αίτημά μας να επιστρέψουμε με μερικούς αναφέροντες.

Η αντιπροσωπεία εισήλθε δια μέσου φραγμένης θύρας στον κεντρικό χώρο των δεξαμενών 
και στοιβών φωσφορογύψου και επιθεώρησε τα διαφορετικά στρώματα των πυραμιδοειδών 
δομών. Ο καιρός ήταν ασυνήθιστα υγρός και είχαν προηγηθεί πολλές βροχές· όμως, στις
περιοχές που είδε η αντιπροσωπεία δεν υπήρχαν εμφανή προβλήματα με τη συγκράτηση των 
υδάτων. Μας έδειξαν τους τεράστιους αγωγούς που μεταφέρουν τον πολτό από το 
εργοστάσιο για να αποτεθεί επί των στοιβών, καθώς και σημεία ελέγχου. Οι αγωγοί που
επιστρέφουν το νερό στο εργοστάσιο ήσαν και αυτοί εμφανώς ορατοί από τα μέλη της 
αντιπροσωπείας. Δεν ήταν ιδιαίτερα καμουφλαρισμένοι ή προστατευμένοι, και αποτελούσαν
μέρος της σύνδεσης του εργοστασίου με την περιοχή απόρριψης των αποβλήτων.

Λόγω των καιρικών συνθηκών το έδαφος ήταν πολύ βρεγμένο με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν τα μέλη να παρατηρήσουν ίχνη σκόνης ή σωματιδίων στον αέρα, γεγονός που θα 
αποτελούσε ίσως πηγή ανησυχίας. Ούτε μπόρεσαν τα μέλη να επισκεφθούν ολόκληρο το
χώρο και να επιθεωρήσουν τις ζώνες που οι αναφέροντες κατήγγειλαν ως προβληματικές.
Δεδομένου ότι το ταξίδι γύρω από άλλες περιοχές του χώρου, στην τοποθεσία la Mendana, 
περνούσε μπροστά από φράκτη πίσω από τον οποίο βρισκόταν το υπερυψωμένο έδαφος που 
καλύπτει τα ραδιενεργά απόβλητα της Acerinox, τα μέλη μπόρεσαν να δουν τις περιοχές στις 
οποίες έχει πραγματοποιηθεί σημαντική φύτευση. Υπάρχει επίσης μικρός δημοτικός χώρος
ταφής αποβλήτων που δεν έχει καμία σχέση με την Fertiberia ή την Acerinox. Υπάρχουν
μερικές αμφιβολίες όσον αφορά το κατάλληλο βάθος του εδάφους και τη φύση της κάλυψης
που χρησιμοποιήθηκε για την απομόνωση των μολυσμένων περιοχών, παρότι μπορούσαμε να 
δούμε πολλά νεαρά δέντρα και θάμνους και αφθονία χορταριών και λουλουδιών κοντύτερα 
στο ποτάμι. (Τα μέλη δεν κατάφεραν περιέργως να ανακαλύψουν γιατί υπήρχαν τόσες πολλές 
μικρές άσπρες πινακίδες ανά εκατό περίπου μέτρα απεικονίζοντας μαύρα κουνέλια!) 
Υπήρχαν πάντως μερικά πουλιά στην περιοχή που αποκαταστάθηκε.

Η επίσκεψη ήταν χρήσιμη αλλά μη καθοριστική, εν μέρει λόγω έλλειψης χρόνου και των 
περιορισμένων δυνατοτήτων ελεύθερης επίσκεψης της περιοχής.
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Ενώσεις και εμπειρογνώμονες1

Μετά την επιστροφή στο ξενοδοχείο, η αντιπροσωπεία οργάνωσε συναντήσεις με άλλους
ενδιαφερομένους και τοπικούς εμπειρογνώμονες προκειμένου να αποκτήσει περισσότερες
πληροφορίες για το ιστορικό και, ίσως, πιο ανεξάρτητη και αντικειμενική πληροφόρηση 
σχετικά με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει μέχρι τούδε.

Η πρώτη ομάδα, έχοντας συστήσει ένωση που αποκαλείται Altea, εξέθεσε στα μέλη τις 
ανησυχίες της για το θέμα του συνδρόμου χρόνιας κόπωσης. Η σχέση όμως της κατάστασης
αυτής και του εργοστασίου της Fertiberia, ή άλλων εργοστασίων, δεν είναι σαφής. Ζητούν
περισσότερες έρευνες σχετικά με την κατάστασή τους, φοβούμενοι ότι η παρουσία ρυπαντών 
και μόλυνσης από το χώρο των αποβλήτων μπορεί να έχει συμβάλει στην ασθένειά τους.

Ο Luis Miguel Real Navarrete, βιολόγος, επέστησε την προσοχή της αντιπροσωπείας στη
σωρευτική επίπτωση, με την πάροδο του χρόνου, των τοξικών ουσιών επί της κοίτης του 
ποταμού και επί των παρακείμενων εδαφών μετά από χρόνια ανεξέλεγκτης βιομηχανικής 
παραγωγής, καθώς και των ραδιενεργών αποβλήτων. Σύμφωνα με την έρευνά του, τα επίπεδα
αρσενικού είναι 16 φορές υψηλότερα του μέσου όρου στην περιοχή. Δεν έχει ποτέ διεξαχθεί
δέουσα απολύμανση των αποβλήτων του παρελθόντος, και αυτό συνιστά τη βασική ανησυχία 
του.

Ο Δρ. Jesus de la Rosa Diaz (Πανεπιστήμιο της Huelva) ενημέρωσε τα μέλη για τις μελέτες
του σχετικά με το πάρκο της Doñana. Ο κόλπος της Huelva αποτελεί μοναδική πηγή νερού
στην οποία υψηλά επίπεδα οξέων ήρθαν επί χρόνια σε επαφή με το θαλάσσιο περιβάλλον. 
Προσδιόρισε διάφορους χημικούς ρυπαντές σε υψηλά επίπεδα, μεταξύ των οποίων σελήνιο, 
αρσενικό, κάδμιο, ψευδάργυρος, χαλκός και άλλα.

Ο Δρ. Jose Luis Gurucelain είναι ειδικευμένος στην προληπτική ιατρική και καρκινολόγος.
Ταξινόμησε χονδρικά τις πηγές της ρύπανσης της περιοχής ως εξής: 30% από την 
κυκλοφορία, ιδίως βαρέων φορτηγών· 30% από την ίδια τη βιομηχανική ζώνη, 
συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου της Fertiberia και του χώρου των αποβλήτων· 40% 
από άλλες πηγές. Τόνισε ότι οι εκπομπές από καμινάδες εργοστασίων είναι σαφώς ορατές και
ότι οι πολίτες ανησυχούν για την περιβαλλοντική επίπτωση επί της ποιότητας ζωής. Ανέφερε
ότι η αντίληψη των επιπέδων κινδύνου από τους πολίτες δεν αντιστοιχεί αναγκαστικά με τις 
γνώσεις των εμπειρογνωμόνων. Τονίζει ότι από τρεις επιδημιολογικές μελέτες που γνωρίζει
μόνο μία δημοσιεύθηκε, χωρίς σαφή συμπεράσματα. Εκ των μελετών εικάζει ότι τα αέρια
θειικών οξέων συνιστούν κίνδυνο, ιδίως τους χειμερινούς μήνες λόγω των επικρατούντων 
τότε ανέμων. Άλλη μελέτη που εστιαζόταν γενικότερα στη νοτιοδυτική Ανδαλουσία
κατέδειξε υψηλότερη του μέσου όρου πρόωρη θνησιμότητα, αλλά η τάση ήταν καθοδική 
όταν συγκρινόντουσαν ομάδες ηλικιών. Καμία μελέτη δεν έχει μέχρι τούδε καταδείξει σχέση
αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των εργοστασίων της περιοχής και δεικτών υγείας, αλλά
παραδέχεται ότι πρόσφατες μελέτες ανέφεραν κινδύνους καρκίνου των θήλεων στην περιοχή 
ένδεκα φορές μεγαλύτερους από τον εθνικό μέσο όρο. Αυτό, ανέφερε, μάλλον οφείλεται στις
μακρόχρονες επιπτώσεις των φριχτών συνθηκών διαβίωσης που υπήρχαν κατά την εποχή του 
Φράνκο, οι οποίες καθίστανται τώρα ορατές με τη γήρανση του πληθυσμού. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η υγεία έχει γενικώς βελτιωθεί κατά την τελευταία περίοδο.

                                               
1 Δόθηκαν στην αντιπροσωπεία διάφορες εκθέσεις και CD Rom με λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες και 
μελέτες τους.
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Η τελευταία ειδικός που ακούσαμε ήταν η Rocío Capelo Alvarez, η οποία ανέφερε τις 
εργασίες που πραγματοποιεί με το Δρ. Juan Algualcil, επί 32 εργατών του εργοστασίου της
Fertiberia· εξ αυτών, το 50% είχε ίχνη ουρανίου στον ιστό των νυχιών τους που 
χρησιμοποιήθηκε για ανάλυση. Αυτό δεν ισχύει γενικά για την Huelva.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας απηύθυναν έκκληση προς τους εμπειρογνώμονες να
κοινοποιήσουν τα πορίσματά τους στις αρμόδιες αρχές και στα εργατικά συνδικάτα, ούτως 
ώστε να είναι δυνατός ο δέων έλεγχος και η καταγραφή τους. Και πάλι, τα μέλη εξέφρασαν 
ανησυχία για το διαπιστούμενο τόσο περιορισμένο διάλογο μεταξύ των διαφόρων ενώσεων, 
ερευνητικών ιδρυμάτων και αρμοδίων αρχών επί ενός τόσο σημαντικού για την περιοχή και 
το μέλλον της θέματος. Επί του θέματος φαίνεται να επικρατεί μακαριότητα.

Δημοτικές αρχές
Τα μέλη συνάντησαν τον κ. Pedro Rodriguez Gonzalez, Δήμαρχο της Huelva, και μερικά 
ανώτερα μέλη της δημοτικής αρχής. Ο Δήμαρχος πληροφόρησε τα μέλη ότι κατά την 15ετή
θητεία του το θέμα αυτό υπήρξε μόνιμη πηγή προβληματισμού και συζητήσεων. 
Παραδέχτηκε ότι τα κατάλοιπα των τοπικών βιομηχανιών, τοξικής και όξινης φύσης, 
συνέβαλαν στη δημιουργία αρνητικής εικόνας της περιοχής. Ανησυχεί για τις υπερβολές και
την ενίσχυση των φόβων από τα μέσα ενημέρωσης της περιοχής, παρότι η πραγματικότητα 
είναι, κατά την άποψή του, πολύ διαφορετική. Υπενθύμισε τις σημαντικές βελτιώσεις στην
περιοχή μετά από τα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα, όταν συχνά επικρατούσαν οι ατμοί 
θειικού οξέος. Απορρίπτει τις προκαλούσες ανησυχία φήμες σχετικά με τα επίπεδα
ραδιενέργειας, τα οποία επέμεινε ότι παραμένουν πολύ κάτω του επιτρεπομένου.

Ανέφερε τις μελέτες που πραγματοποιούνται προς βελτίωση του χώρου διάθεσης των
αποβλήτων και προς αποκατάσταση της περιοχής, καθώς και το γεγονός ότι η Fertiberia θα 
συνεισφέρει 21 εκατ. ευρώ προς κάλυψη του κόστους. Αναρωτήθηκε εάν μπορεί η ΕΕ να
προσφέρει πρόσθετη χρηματοδότηση των εργασιών αυτών. Ανέφερε ότι οι δημοτικές αρχές
χρειάστηκαν 12 χρόνια για την ανάκτηση 100 εκταρίων, αλλά ότι ελπίζει ότι αυτό θα γίνεται 
μελλοντικά ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας αναγνώρισαν ότι για το ατύχημα της Acerinox δεν έφταιγε η 
τοπική βιομηχανία, αλλά υποστήριξαν ότι μολοντούτο τα αποτελέσματα του ατυχήματος 
επιβάλλουν την εξεύρεση κατάλληλης μακροπρόθεσμης και αξιόπιστης λύσης. Η
απολύμανση εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη ενώ εκφράστηκαν σχετικές απόψεις επί του 
θέματος.

Ο δήμαρχος απαντά αναφέροντας ότι διατυπώνονται υπερβολές σχετικά με τα επίπεδα
ρύπανσης και ότι είναι σημαντικότερη από ποτέ η αναζωογόνηση του βιομηχανικού ιστού με 
βιώσιμες βιομηχανίες σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή. Δέχεται
ότι λείπουν επακριβείς πληροφορίες και ότι η ίδια η επιχείρηση (της οποίας οι ιδιοκτήτες και
μέτοχοι βρίσκονται στη Μαδρίτη) αντιμετώπιζε πάντα με φόβο την ενημέρωση των 
ανθρώπων σχετικά με την πραγματική κατάσταση στην Huelva, επιθυμώντας να αποφύγει να 
τραβήξει την προσοχή στην περιοχή. Ευελπιστεί να αναπτύξει την αληθινή ομορφιά του 
κόλπου εκβολής και να φτιάξει λεωφόρους που θα οδηγούν στον ποταμό.

Τα μέλη ανταπαντούν ότι πέραν της αποκαταστάσεως πρέπει να γίνει απολύμανση της
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βιομηχανικής περιοχής, ούτως ώστε να γίνει κατάλληλη για μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
ανάπτυξη, δεδομένου ότι είναι μάλλον απίθανη η οικοδόμηση επί μολυσμένου εδάφους. 
Πρέπει επίσης να εξεταστεί περαιτέρω η κοίτη του ποταμού και να καταβληθούν
περισσότερες προσπάθειες απολύμανσης, επειδή πρέπει να δοθεί οριστική απάντηση στα 
ερωτηματικά όσον αφορά τη διαπερατότητα μεταξύ των στοιβών φωσφορογύψου και του 
ποταμού.

Ο Δήμαρχος συμφωνεί να προσπαθήσει να οργανώσει συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων
προς ανασκόπηση της κατάστασης και εποικοδομητική συζήτηση των προβλημάτων, αλλά 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη του από την κυβέρνηση.

Επαρχιακές αρχές – Diputación
Τα μέλη συνάντησαν την κ. Petronilla Guerrero, Πρόεδρο της Επαρχίας της Huelva, η οποία 
συνοδευόταν από το σύμβουλο διαχείρισης αποβλήτων. Η κ. Petronilla Guerrero χαιρετίζει τα
μέλη της αντιπροσωπείας και την προσέγγιση του θέματος με τη συνάντηση όλων των 
ενδιαφερομένων. Εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι οι αναφέροντες δεν είναι 
αντικειμενικοί όσον αφορά τις καταγγελίες τους. Πιστεύει ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο
περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό, τη στιγμή που η περιοχή και ολόκληρη η χώρα 
προσπαθεί να αναπτύξει την οικονομία και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Δίνει μεγάλη
έμφαση στις θετικές πτυχές της επαρχίας, στην ομορφιά του εκεί περιβάλλοντος και στην 
ελκυστικότητα για τους επισκέπτες αλλά και για τους επενδυτές. Πρέπει να διατηρηθεί η
βιομηχανική σημασία της περιοχής καθώς και οι θέσεις εργασίας που προσελκύει. Εξηγεί ότι
αντιλαμβάνεται το ρόλο της ως υπερασπιστή των επιχειρήσεων από κάθε επίθεση, δεδομένου 
ότι οι εναντίον τους επιθέσεις αποτελούν πλήττουν και την επαρχία και τη δημιουργία
βιώσιμης ανάπτυξης, στην οποία θεωρεί ότι η επαρχία είναι πρωτοπόρος. Ενθαρρύνει την
εγκατάσταση νέων βιομηχανιών στην περιοχή ώστε να μπορέσει να περάσει σε νέο στάδιο 
ανάπτυξης και να ξεπεράσει οριστικά το παρελθόν.

Τα μέλη την ευχαριστούν για την προθυμία της να παρουσιάσει τόσο θετική εικόνα της
επαρχίας και των πλεονεκτημάτων της, αλλά υπενθυμίζουν τις ανησυχίες που εξέφρασαν και 
οι αναφέροντες στην αντιπροσωπεία. Τα μέλη πιστεύουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο πληθυσμός να ενημερωθεί για την κατάσταση με 
σαφήνεια και αντικειμενικότητα και το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί δεόντως. Η πόλη της
Huelva, ανέφεραν τα μέλη, καλύπτει μικρότερη επιφάνεια απ’ ότι ο χώρος απόρριψης 
αποβλήτων· ο χώρος αυτός θα πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο επαγγελματικής 
διαχείρισης και απολύμανσης αλλά και αποκατάστασης. Θεωρείται σκόπιμη μια κοινή
ενέργεια με συμμετοχή των δημοτικών αρχών και των επαρχιακών αρχών σε σχέση με τη 
βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή και τις περιβαλλοντικές επιταγές που αναγνωρίζει 
η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η κ. Guerrero επαναλαμβάνει την άποψή της ότι οι ντόπιοι δεν ανησυχούν για τη ρύπανση 
και τη μόλυνση που αποτελούν χαρακτηριστικό του παρελθόντος. Διαφωνεί για το θέμα της
επικοινωνίας επειδή χρησιμοποιήθηκε για εσφαλμένους συναγερμούς αντί να διευκρινίσει 
κάτι. Ελπίζει ότι θα δημιουργηθεί επιστημονικό και τεχνικό πάρκο και χώρος νέων 
τεχνολογιών προς αποκατάσταση της οικονομίας και εικόνας της περιοχής.

Περιφερειακές αρχές, Junta de Andalucía
Στην πρώτη παρουσίαση παρουσιάστηκε σύνοψη διαφόρων μελετών που εκπονήθηκαν. Ο
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Juan Luis Ramos του Consejo Superior de Investigaciones Científicas, παρουσιάζει τα
πρόσφατα πορίσματα (από το 2008 και μετά) για την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και του 
προσχωματικού υλικού, την περιοχή απόθεσης φωσφορογύψου, τα επίπεδα μετάλλων και 
οργανικών ενώσεων στα τρόφιμα και την επιδημιολογία στη βιομηχανική περιοχή της Huelva
και στο χώρο των αποβλήτων1. Με εκτενή επισκόπηση των πολλών θεμάτων ανησυχίας των
αναφερόντων και των μελών της αντιπροσωπείας παρουσίασε μερικά σημαντικά πορίσματα.

Τα ποσοστά θνησιμότητας στην περιοχή της Huelva είναι παρεμφερή προς αυτά άλλων 
μερών της Ισπανίας και της ΕΕ, με σημαντικότερη αιτία θανάτου τις καρδιακές και 
καρδιοαγγειακές παθήσεις, και εν συνεχεία τον καρκίνο. Όσον αφορά την έκθεση του
πληθυσμού σε κινδύνους από βαρέα μέταλλα (αρσενικό, χρώμιο, κάδμιο, νικέλιο και 
κοβάλτιο) οι ενδείξεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει διαφορά για τον πληθυσμό της Huelva
σε σύγκριση με άλλα μέρη της περιοχής.

Σχετικά με τις λεπτομέρειες για τις αποθέσεις φωσφορογύψου σε 1000 εκτάρια γης, που 
διαιρείται σε τέσσερεις ζώνες (βλέπε παράρτημα 1) οι αρχές έδωσαν τα κάτωθι στοιχεία:

 Ζώνη 1 (Marisma del Pinar): η απόθεση φωσφορογύψου έπαυσε το 1989 και η
περιοχή αποκαταστάθηκε από την κυβέρνηση της Ανδαλουσίας σε επιφάνεια περίπου 
400 εκταρίων με στρώμα φυτικής γης 30 έως 100 cm, με φύτευση ποωδών φυτών, 
θάμνων και μερικών δέντρων για τη συγκράτηση του εδάφους και την αποφυγή να 
φτάσουν ρυπαντές στον ποταμό rio Tinto. Μειώθηκαν επίσης οι εκπομπές ραδονίου.

 Ζώνη 2 (Marisma del Rincon Sur): πρόκειται για τη σημερινή πυραμοειδή στοίβαξη
φωσφορογύψου, όπου η δραστηριότητα έχει μειωθεί κατά το ήμισυ και η απόθεση 
πρόκειται να παύσει στα τέλη του 2011. Το υψηλότερο σημείο είναι 25 μέτρα.

 Ζώνη 3 (Marisma del Rincon Norte): η απόθεση φωσφορογύψου έπαυσε το 1997· εδώ
βρίσκεται η λιμνοθάλασσα ασφαλείας με επιφάνεια 60 εκταρίων και βάθος 1,50 
μέτρου.

 Ζώνη 4 (Marisma de Mendana): καλύπτει περίπου 400 εκτάρια και περιλαμβάνει το 
χώρο απόθεσης των αποβλήτων της Acerinox. Έχει εγκριθεί από τις αρχές της 
Ανδαλουσίας παρεμφερής πολιτική εδάφους και φύτευσης προς αυτήν της ζώνης 1.

Όσον αφορά τον κίνδυνο ρύπανσης διασταλαζόντων υγρών, οι αρχές διενήργησαν ελέγχους 
σε διάφορα βάθη και σε περιοχή 8,5 χλμ. και δεν διαπίστωσαν βαθειά ρύπανση 
διασταλαζόντων υγρών. Βρέθηκε πάντως επιφανειακή ρύπανση των επιφανειακών υδάτων
μετά από μεγάλη βροχόπτωση, γεγονός που καταδεικνύει κάποια διαρροή μολυσμένων 
υδάτων που περιέχονται στις λιμνοθάλασσες. Όσον αφορά τη ραδιολογική εκτίμηση των
αρχών, αναφέρθηκε στα μέλη ότι υπάρχει αργή κίνηση ραδιονουκλειδίων από το 
φωσφορογύψο προς το χώμα που καλύπτει τη ζώνη 1. Οι μετρήσεις των επιπέδων ραδονίου
κατέδειξαν 0.31 mSv/ετησίως – τιμή παρεμφερή για όλη την περιοχή.

Οι περιφερειακές αρχές και η Fertiberia έχουν συμφωνήσει ‘πρόταση’ αποκατάστασης της 
ζώνης 3 που συνιστά την τρέχουσα προτεραιότητα για αποκατάσταση. Η πρόταση περιέχει τα
εξής:

o χρειάζονται επειγόντως δράσεις αποκατάστασης·

                                               
1 Βλ. αναφ.: Medio Ambiente en Andalucia; Junta de Andalucía & EU-FEDER· Έκθεση 2008. (έγγραφο & CD
Rom). Επίσης, αντίγραφο παρουσίασης Power-point και άλλα σχετικά έγγραφα περιέχονται σε μνήμη USB key, 
διαθέσιμο στη γραμματεία.
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o υπάρχει ανάγκη μελετών διαρθρωτικής σταθερότητας της ζώνης ούτως ώστε να
υπάρξουν εγγυήσεις επί θεμάτων σχετικών με τη διαρθρωτική της ασφάλεια·

o σχέδιο κλεισίματος βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αδιαβροχοποίηση της 
λιμνοθάλασσας·

o μελέτες προς εγγύηση του δέοντος σφραγίσματος της ζώνης προτού προστεθεί φυτική 
γη·

o σχέδιο για τη συλλογή επιφανειακών υδάτων κατά τις περιόδους βροχοπτώσεων για 
να αποφευχθεί η έκχυση φωσφορογύψου στον ποταμό rio Tinto·

o ειδικό χρονοδιάγραμμα·
o σύσταση για τη χρήση ποωδών φυτών και ενδεχόμενο αύξησης της κάλυψης με χώμα 

από 1 σε 2 μέτρα σε μερικές περιοχές για να δημιουργηθεί συλλέκτης άνθρακα·
o ανάγκη μόνιμης παρακολούθησης της ποιότητας του εδάφους ώστε να διασφαλιστεί 

επίπεδο pH που εμποδίζει τη μετάδοση μετάλλων και να αυξηθεί η γονιμότητα του 
εδάφους συμπληρώνοντας βιολογικούς κύκλους·

o ευρύτερο σχέδιο αποκατάστασης της ζώνης συνολικά προς όφελος της τοπικής 
κοινότητας·

o σχέδιο παρακολούθησης των εκπομπών ραδονίου.

Μετά από τις παρουσιάσεις, τα μέλη της αντιπροσωπείας εξέφρασαν την ανησυχία τους για 
το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αυτών των μελετών και προτάσεων είχαν τόσο περιορισμένη 
επίπτωση επί της γενικής συνειδητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. Θέλησαν επίσης να
μάθουν περισσότερα σχετικά με το συνολικό σχεδιασμό για την περιοχή και για το εάν 
υπήρξε συντονισμός με τις δημοτικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών. Η αντίληψη της
κατάστασης προφανώς επηρεάζεται περισσότερο από το παρελθόν και όχι από τη σημερινή
κατάσταση: η παρουσία των εργοστασίων και η γενική εντύπωση μη επιτηρούμενων 
εγκαταλελειμμένων εκτάσεων που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αποθέσεων 
φωσφορογύψου έχουν ισχυρότερη επίπτωση επί του μέσου πολίτη απ’ ότι οι λεπτομέρειες 
των πολλών επιστημονικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν και τείνουν να καταδείξουν 
συνολική βελτίωση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών παραμέτρων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των μελών σχετικά με τα απόβλητα της Acerinox, οι αρχές
υποστήριξαν ότι το ΣΠΑ συνέστησε να μην μεταφερθούν τα υπόλοιπα απόβλητα κάπου 
αλλού, όπως στους ειδικούς χώρους του Cavril ή της Cordoba. Όμως, εάν εμπειρογνώμονες
συστήσουν την απομάκρυνσή τους, οι αρχές ασφαλώς θα συμμορφωθούν. Πρόκειται επίσης
να κατασκευαστεί τοπική εγκατάσταση καθαρισμού του νερού ώστε να διασφαλιστεί η 
περαιτέρω απολύμανση του νερού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία, σύμφωνα επίσης με 
την προτεραιότητα που αποδίδεται στην αποκατάσταση της ζώνης 3 λόγω του πιθανού 
κινδύνου υπερχείλισης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (της οποίας ο κίνδυνος θεωρείται
αμελητέος) υπάρχει σχετικό σχέδιο με συμμετοχή όλων των αρχών και των οργανισμών 
πολιτικής προστασίας.

Τα μέλη ευχαρίστησαν τις αρχές για την παρουσία και προθυμία τους να συνεργαστούν 
πλήρως με την αποστολή.

Παρατηρήσεις και συστάσεις:

Οι βιομηχανίες που άρχισαν να εγκαθίστανται στην Huelva στα τέλη της δεκαετίας του 1950 
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και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 έγιναν ευπρόσδεκτες από τους ντόπιους. Τη στιγμή 
εκείνη θεώρησαν ότι εκπροσωπούσαν υπόσχεση απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης 
μιας περιοχής που το χρειαζόταν, και οι βιομηχανίες καταλάμβαναν ελώδη περιοχή που 
σύμφωνα με πολλούς ήταν πηγή κουνουπιών και χωρίς ιδιαίτερη χρήση. Όμως, η συνεχής 
απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν τοξικό, και οι 
σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία του τοπικού πληθυσμού προκάλεσαν την εντεινόμενη 
ανησυχία των ντόπιων. Η εκροή αποβλήτων μόλυνε επομένως όχι μόνο τις αρχικές ελώδεις 
περιοχές αλλά και την ίδια τη λεκάνη απορροής του ποταμού. Παρότι τελευταία οι αρχές 
άρχισαν να αντιδρούν στις ανησυχίες αυτές, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες
όσον αφορά τη διαχείριση του προβλήματος. (Η κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει κατά της 
Ισπανίας στις 18 Μαρτίου, μετά από διερευνητική των πραγμάτων αποστολή, καταδεικνύει ότι η 
Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες μας.)

Επιπλέον, οι αρχές δεν κατάφεραν να αντιδράσουν ικανοποιητικά στον προβληματισμό της 
κοινωνίας των πολιτών και στις εκκλήσεις ενώσεων πολιτών που εν συνεχεία στράφηκαν για 
υποστήριξη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η αντιπροσωπεία έλαβε γνώση της έκθεσης της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 35 της 
Συνθήκης Ευρατόμ (αριθ. αναφ, ES-09/08) καθώς και της εξαιρετικά επικριτικής μελέτης της 
CRIIRAD (αριθ. 07-117), με τις οποίες συμφωνεί εν γένει.

Η κύρια εμπλεκόμενη επιχείρηση, η Fertiberia, συνεργάστηκε ικανοποιητικά με την 
αντιπροσωπεία καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, αλλά αρνήθηκε να δεχτεί ότι υπάρχει 
κάποιος συγκεκριμένος κίνδυνος ή πρόβλημα. Παρότι δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε 
ποσοτικά με ακρίβεια την έκταση των κινδύνων, είναι σαφές ότι κίνδυνοι και προβλήματα 
υπάρχουν. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν ήσαν κάπως ασαφείς και, παρότι 
συνοδευόντουσαν από ογκώδη τεκμηρίωση, δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τα 
παριστάμενα μέλη.

 Οι βουλευτές διαπίστωσαν προφανή έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων
εθνικών αρχών και των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

 Φαίνονται επίσης ανεπαρκείς οι επαφές μεταξύ των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, 
των αναφερόντων, των ειδικών και των τοπικών οργανώσεων για την προστασία της 
υγείας.

 Κατά συνέπεια, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενεργήσουν επειγόντως και να 
συνεργαστούν ούτως ώστε να θεσπίσουν μόνιμο διάλογο και να αποκαταστήσουν 
κλίμα εμπιστοσύνης, που δυστυχώς λείπει, προκειμένου να αποφύγουν καταστάσεις 
που μπορεί να προκαλέσουν πανικό στους κατοίκους μερικών περιοχών καθώς και τη 
δυσπιστία των ενδιαφερομένων. Ταυτόχρονα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και οι 
ενώσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικότερα όσον αφορά την προσέγγιση του 
προβλήματος, επειδή οι προκλήσεις μπορεί να αποβούν εις βάρος της εξεύρεσης 
κατάλληλης λύσης του θέματος.

 Οι ενδιαφερόμενες αρχές και επιχειρήσεις, ιδίως η Fertiberia, πρέπει να διευκολύνουν
τις επιτόπιες επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και να
επιτρέψουν στους αναφέροντες, συνοδεία ανεξάρτητων εκτιμητών, την πρόσβαση στο 
χώρο, ούτως ώστε να μπορέσουν να προσδιορίσουν τις ακριβείς περιοχές που 
θεωρούν ιδιαίτερα επικίνδυνες ή δυνητικά βλαβερές λόγω διαρροών ή ρύπανσης.
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 Παρά τις πολλές επιδημιολογικές, ραδιολογικές, τοξικολογικές και λοιπές μελέτες που
έχουν πραγματοποιηθεί, οι βουλευτές πιστεύουν ότι θα πρέπει να συμπληρωθούν και 
συντονιστούν, ούτως ώστε να καταδείξουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της 
απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων και των επιπτώσεών της επί της δημόσιας υγείας.

 Πρέπει να διενεργηθεί το συντομότερο δυνατόν λεπτομερέστερη ειδική εξέταση των
εργαζομένων στις τοπικές βιομηχανίες, ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί ή διαψευσθεί η 
έκταση των επιπτώσεων της ρύπανσης που προκαλεί η παραγωγή και απόρριψη 
φωσφορογύψου, ή κάθε άλλη αιτία. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο ένα μητρώο
καταγραφής όλων των ασθενειών που σχετίζονται ενδεχομένως με αυτές τις πηγές
ρύπανσης.

 Πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί και δημοσιευθεί συγκεκριμένη μελέτη των
επιπτώσεων της ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
κοίτης και της λεκάνης απορροής του ποταμού, για να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 
διαχείρισης των αποβλήτων. Η μελέτη αυτή πρέπει να καλύπτει την περιοχή στην 
οποία έχουν ταφεί τα απόβλητα της Acerinox καθώς και όλες τις άλλες περιοχές. 
Πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μόνιμο και διαφανές σύστημα
παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ρύπανσης του εδάφους, της ατμόσφαιρας 
και των υδάτων που θα είναι προσβατό από όλους τους πολίτες, π.χ. μέσω του 
διαδικτύου.

 Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να απορρυπανθεί ολόκληρος ο χώρος, ούτως ώστε να
συμμορφώνεται η περιοχή προς την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Η αρχή του ‘ο
ρυπαίνων πληρώνει’ πρέπει να ισχύσει. Αν κλείσουν οι σχετικές επιχειρήσεις, θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι ο χώρος που κατέχουν θα απορρυπανθεί πλήρως και ότι 
θα θεσπιστεί σχέδιο ανάπλασης και ανανέωσης της ζώνης.

 Πρέπει να θεσπιστεί επίσης ειδικός στόχος για νέες επενδύσεις στο χώρο, ούτως ώστε
να δημιουργηθούν ευκαιρίες βιώσιμης απασχόλησης και νέας κατάρτισης των ατόμων 
που εργάζονται ή εργάστηκαν στο μέρος αυτό. Οι ενδιαφερόμενες αρχές και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσουν κριτήρια προτεραιότητας για να 
χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ η αειφόρος ανάπτυξη που θα σέβεται την ακεραιότητα 
της περιοχής, του πληθυσμού της και του περιβάλλοντος. Τα μέλη της
αντιπροσωπείας αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη θέση των πληττόμενων 
εργαζομένων, που όλοι σχεδόν έχουν περάσει ολόκληρη την επαγγελματική τους ζωή 
σε αυτά τα εργοστάσια και είναι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι της πιθανής ρύπανσης 
αφενός και του πιθανού κλεισίματος του εργοστασίου αφετέρου.

 Κάθε νέα μελέτη και κάθε νέο σχέδιο αναδιάπλασης του χώρου θα πρέπει να
προβλέπει τη συμμετοχή των αναφερόντων και των τοπικών ενώσεων και 
αντιπροσωπευτικών φορέων προκειμένου να πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες 
εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων.

 Η αρμόδια αρχή για την υγεία και την ασφάλεια πρέπει να πραγματοποιεί αιφνίδιες 
και συμπληρωματικές επισκέψεις ελέγχου των τοπικών βιομηχανιών.
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