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Bevezetés:

Már több mint három éve annak, hogy a Petíciós Bizottsághoz beérkezett az első petíció 
Huelva városából, amelyben beszámolnak arról, hogy a helyi vállalatok és hatóságok nem 
képesek megfelelően kezelni a mintegy 1200 hektár kiterjedésű területen a Fertiberia 
műtrágyát gyártó vállalat és a térségben működő négy másik vállalat által végzett ipari 
műveletek melléktermékeiből származó rendkívül mérgező hulladékokat és feltételezik, hogy 
több uniós környezetvédelmi irányelv komoly megsértéséről van szó1. 

A petíció benyújtóinak állítása szerint az említett hulladék lerakása révén beszennyezték 
olajjal és nehézfémhulladékkal a közeli folyót, a Rio Tintót és a mocsaras térséget, amelyet 
már évtizedek óta mérgező és egyéb veszélyes hulladék elhelyezésére használnak. Ezenfelül 
beszámoltak arról, hogy a hulladéklerakóban helyezték el a cadízi Acerinox gyárban néhány 
évvel ezelőtt, 1988-ban bekövetkezett ipari baleset során keletkezett radioaktív hulladékot is 
(cézium 137) továbbá, hogy a hulladéklerakó veszélyezteti a helyi lakosság egészségét, akik 
könnyen megközelíthetik a telephelyet. A petíció benyújtója szerint az andalúziai regionális 
hatóságok által létrehozott felügyeleti terv, amiért az AGMASA, egy félállami szerv felel, 
nem volt elég hatékony. 

A hulladéklerakók Huelva városhoz való közelsége és következésképpen a városlakók a 
vízfolyások és vízvezetékeken keresztüli megfertőzésének veszélye, és a fennálló helyzetnek 
általánosságban az egészségre gyakorolt hatása komoly aggodalomra ad okot. Mintegy öt 
hónappal korábban azt állították, hogy független szakértők arzénnal szennyezett port találtak a 
térségben, amelynek arzéntartalma a megengedett érték háromszorosa volt.  A nyugtalanságot 
fokozta, hogy az ipari hulladéklerakó közvetlen közelében iskolák és kórházak is vannak. A 
petíció benyújtói úgy vélik, hogy a helyi lakosság véleményét közvetítik, akik türelmetlenek a 
véget nem érő bírósági ügyek és a hatóságok köntörfalazása láttán. Mindez akadályt gördít 
minden olyan életképes gazdasági fejlesztés elé, amely a lakosság számára munkahelyeket 
teremthetne a jövőben. Elmondták, hogy egyáltalán nem bíznak abban, hogy a politikai 
hatóságok megfelelő elszántsággal vagy rátermettséggel cselekednének az aggodalmaik 
eloszlatása érdekében.

A petíció benyújtói ismertették a talaj megsüllyedéséből és a védőgátak átszakadásából 
származó korábbi szennyezéseket, amelyek következtében minden hal és élőlény elpusztult a 
folyóban. Állításuk szerint a független Nukleáris Biztonsági Tanács (CNS) terveit még most 
sem hatják végre. Hozzátették, hogy a jelenlegi lerakót nem tervezték a 91/689/EK rendelet 
értelmében veszélyes hulladéknak számító anyagok lerakására, amelyre a régióban Nervát 
jelölték ki. A lerakókat egyszerűen hozzácsatolták az érintett ipari vállalatokhoz és nem az itt 
talált mérgező anyagok tárolása szempontjából választották ki őket. Éveken keresztül 
ellenőrizetlenül és közvetlenül szennyezték nehézfémekkel, foszforsavval és foszforgipsszel a 

                                               
1 Lásd még a következő petíciókat:
A Juan Antonio Lopez de Uralde által, a spanyolországi Greenpeace nevében benyújtott, 631-07 sz. petíció;
A Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona által, a Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania nevében benyújtott, 1487-
07 sz.. petíció.
A Jose Pablo Vazquez Hierro által, az Asociación Mesa de la Ria de Huelva nevében benyújtott, 1682-08. sz. 
petíció.
és a Pedro Jimenez San Jose által, az Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva által 
benyújtott, 1525 aláírást tartalmazó petíció. (később még további 35 000 aláírást adtak át a bizottság elnökének)
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folyót. 

A petíció benyújtói közül néhányan aggodalmukat fejezték ki az ipari szennyezésnek a közeli 
Doana nemzeti parkra gyakorolt hatásával kapcsolatban. A park a madarakról és az 
élőhelyekről szóló irányelvek értelmében egy kiemelten védett terület és a Huelva-torkolat 
túloldalán kezdődik. 

A probléma nagyságát érzékeltetheti, hogy a térségben közel 125 millió tonna ipari hulladékot 
helyeztek el – főként a műtrágyagyártás melléktermékének számító foszforgipsszel (kalcium-
szulfát) szennyezett iszapot – az utóbbi ötven évben, amióta ezen az elszegényedett vidéken, 
ahol annyira szükség volt a munkahelyekre, megtelepedtek az ipari vállalatok. A sziklákból 
kinyert nyersanyagot Észak-Afrikából importálják. Az alapanyag mérgező és enyhén 
radioaktív. A spanyol állam eredetileg 99 évre adott koncessziós jogot a 3 600 000 m2-es 
mocsaras területre annak ellenére, hogy erősen megkérdőjelezhető volt a térség alkalmassága 
a hulladéklerakásra1.

Találkozók és helyszíni szemlék:

A nemzeti hatóságok:
A küldöttség  a tárgyalásokat Alicia Paz Antolínnal, a spanyol Környezetvédelmi 
Minisztérium tengerparti területekért felelős főigazgatójával kezdte meg. A főigazgató 
asszony mellett Pablo Martin Huerta is jelen volt. . Antolín asszony ismertette a 
minisztériumnak a petíció tárgyával kapcsolatos illetékességi körét, kitérve azon partvidéki 
területek igazgatására, ahol a foszforgipszlerakat és egyéb hulladéklerakók is találhatók.  A 
zónához tartozik köztulajdonban lévő tengerparti terület, vizes élőhely, lápos terület, 
folyótorkolat és más, a közös természeti örökséghez tartozó terület. 

Az állam 1967-ben a jelenlegi Fertiberia műtrágyagyártó vállalatnak koncessziót adott, és a 
hosszabbítható bérleti jognak 2003-ban kellett volna lejárnia.  Miután a társaság fellebbezett a 
hulladéklerakó megszüntetésére vonatkozó kormányzati rendelkezések ellen, a bérleti 
szerződést és a lerakás jogát 2010-ig meghosszabbították a bírósági határozat értelmében, 
amely ellen jelenleg a legfelsőbb bíróság előtt folyik fellebbezési eljárás. Ipari tevékenységét 
azonban a korábbi kapacitásainak felére csökkentette a társaság. 

A bírósági határozat egyik lényeges pontja az volt, hogy a „szennyező fizet” elvet követve a 
Fertiberiát mintegy 22 millió euró kifizetésére kötelezte a terület megtisztítása céljából. A 
minisztérium nem fogadta el a Fertiberia eredeti területrendezési javaslatát és kialakított egy, 
a hulladékokhoz kapcsolódó kockázatok és veszélyek értékelésére vonatkozó tervet, hogy 
hatékonyan és tartósan el lehessen különíteni őket. A minisztérium nem tartja 
megvalósíthatónak a hulladék átszállítását, mivel jelentős mennyiségről van szó, de szeretné 
megtisztítani a térséget a szennyezéstől. A tanulmány, amelyet a minisztérium megbízásából a 
Transatec Consultancy készített, és amely eredményeként először is létrehoznak egy kísérleti 
projektet, az érintett munkaerőre vonatkozó járványtani tanulmányokat és teszteket tartalmazó 
multidiszciplináris értékelésen alapul. 

                                               
1 A spanyol hatóságok nem ismerik el a helyet hulladéklerakónak, hanem az itt tárolt anyagokat ipari 
mellékterméknek tekintik.
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Hidrogeológiai teszteket is végeznek majd, amelyek során ellenőrzik a korábbi tanulmányokat 
és mintát vesznek a talajvízből. Radiokémiai és radiológiai tanulmányokat is végeztek. 
További védőrétegek létrehozását is előirányozták, hogy megvédjék az altalajt, a víztartó 
rétegeket és a környező vízfolyásokat, mint a Rio Tintót és az Odielt jövőbeni 
szennyeződésektől.  A kormány végleges döntése a műszaki felmérések eredményétől függ, 
és az egész térségre kiterjedő, az érintett területet is magában foglaló egységes rehabilitációs 
programot javasolnak. 

A terület jövőjével, valamint azzal kapcsolatban feltett kérdésekre, hogy mi indokolja ezt a 
késlekedést, hiszen az EU-irányelvek (többek között a IPPC-irányelv és a veszélyes 
hulladékokról szóló irányelv) már több, mint 10 éve érvényben vannak, a képviselők azt a 
választ kapták, hogy egy igen összetett problémáról van szó. A minisztérium tájékoztatása 
szerint az előzetes geológiai tanulmányok rámutattak arra, hogy az agyagrétegnek meg kellett 
volna védenie a vízzáró réteget a szennyezéstől. 

A képviselők aggasztónak tartják, hogy a petíció benyújtói szerint az arzénnal és kadmiummal 
szennyezett víz a területen kívülre is eljutott és nagyon hosszú időn át folyókban is 
jelentkezett a szennyezés.  A lerakat méretének és kiterjedésének bővülése is hatással van a 
térség jövőbeli rehabilitációjára. Ezenkívül a képviselők az Acerinox radioaktív hulladékával 
kapcsolatban is válaszokat várnak, amelyek eddig még nem érkeztek meg a minisztériumtól.

A Nukleáris Biztonsági Tanács képviselője válaszolt ezekre a kérdésekre1. A Tanács a 
térségben már végett tanulmányokat a terület – különös tekintettel az Acerinoxtól származó 
szennyezett anyagot tartalmazó rész – radiológiai jellemzői tekintetében. Kiemelték, hogy 
vagy egyáltalán nem tárolták Huelvában az 1988-ban a Cadiz mellett bekövetkezett balesetből 
származó erősen radioaktívan szennyezett anyagot vagy azóta már elszállították azokat. Azt is 
megerősítették, hogy a foszforgipsz-hulladék is tartalmaz radioaktív elemeket.

Tanulmányozták, hogy a radioaktivitás milyen hatással volt a munkásokra, és bár ez nem volt 
„jelentős”, az 1990-es évek végén életbe lépett védelmi és biztonsági intézkedések javítására 
szólítottak fel.2  

Kicsit később, 2008-ban a CSN aggodalmát fejezte ki, amiért a területről származó 
szennyezés kockázatára vonatkozó garancia idejét megnövelték, és az andalúz hatóságok 
nevében fellépő EGMASA-t utasították, hogy végezzenek további ellenőrzéseket és a 2009-
ben megkezdett elkülönítési intézkedéseket – amely többek között a terület körüli kerítés 
építését jelenti –  erősítsék meg. (Eddig ugyanis a terület mindenki előtt nyitva állt). A 
látogatás idején a terület egy részét még nem zárták le, bár a CSN az elővigyázatosság elve 
miatt nem tartotta tanácsosnak, hogy bárki bemehessen.

A képviselők felhívták a figyelmet a CRIIRAD, független francia kutatóbizottság jelentésére, 
                                               
1 A Tanács egy független szerv, amely közvetlenül a spanyol parlament fennhatósága alá tartozik.
2 Lásd a CSN által közzétett jelentést: Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de Huelva, 
amely a cadmium, króm, nikkel, kobalt és arzén a közegészségre gyakorolt hatását kutatta. Arra a 
következtetésre jutottak, hogy ezen szennyező anyagok jelenléte nincs jelentős hatással a közegészségre és a 
Huelvában rákban elhalálozottak száma nem mutatott eltérést Andalúzia más városaihoz képest. Lásd továbbá: 
Situación del centro de recuperación de inertes (CRI-9) de las marismas de Mendana.  14 de Enero 2008.
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amely a Greenpeace felkérésére készített egy tanulmányt 2007-ben1. A tanulmány, amely a 
megállapította, hogy magas a mérgező hulladékok aránya, számos ajánlást tett, többek között 
a hulladéklerakón belüli radioaktív anyagokra vonatkozó teljes lista készítését tanácsolta 
(űrtartalom, tömeg, a radioaktivitás szintje szektoronkénti lebontásban);  egyfelől javasolta a 
veszélyes anyagok más, a célra alkalmas területekre szállítását, vagy ha ez nem megoldható, 
az elzárás javítását, a szennyezőanyag kijutásának megelőzését és a vegyi és radioaktív 
hulladék folyamatos ellenőrzését; másfelől egy hosszú távú memóriabank létrehozását (mivel 
a radioaktivitás több száz, sőt több ezer évig fennáll) és a területen az ásatások vagy 
építkezések betiltását.  A képviselők megjegyezték, hogy a 96/29. számú Euratom irányelv 
előírta a tagállamoknak, hogy a rendelkezéseket teljes mértékben hajtsák végre, és 
aggodalmukat fejezték ki, amiért úgy tűnik, hogy ez nem történt meg, bár tapasztalni 
javulásokat. 

(Az Euratom Szerződés 35. cikkében foglaltak szerint az Európai Bizottság tanulmányt 
készített a területről, amelyet a küldöttség tagjai az andalúziai utazást megelőző napon kaptak 
kézhez. A jelentésben szerepelnek a spanyol hatóságok által a huelvai helyzettel kapcsolatban 
hozott döntések, és a helyszínen tett látogatás tapasztalataként megjegyzik, hogy a szabályozó 
hatóság nevében a környezetben jelenleg végzett radiológiai megfigyelések megfelelnek az 
Euratom Szerződés 35. cikkében foglaltaknak; ugyanakkor úgy vélik, hogy a radiológiai 
felügyelet fejlesztésre szorul. Továbbá a szennyeződés továbbterjedésének megelőzése 
érdekében támogatják a C 137-es terület agyagrétegének alapos ellenőrzését az EGMASA 
által végzett helyreállító munkálatokat2 követően. Később a felelős tisztviselők a bizottság 
által feltett kérdésekre válaszolva megerősítették a CRIIRAD által közölt tényeket.

Fertiberia:
A Fertiberia igazgatója, Roberto Ibanez teljesítette a Petíciós Bizottság kérését és találkozott a 
küldöttség tagjaival, valamint lehetővé tette számukra, hogy meglátogassák a helyszínt. A 
képviselőknek vaskos dokumentációt nyújtott át, amely tartalmazta a telepen folyó 
tevékenység műszaki és termelési részleteit, valamint a térség térképét. A képviselők kaptak 
ismertető anyagokat a hulladéklerakó helyreállított területein élő növényvilágról és 
ökoszisztémáról, a foszforgipszlerakatról, annak stabilitását igazoló topográfiai adatokról, és 
az anyag tartalmazott az EU-n belül található hasonló helyszínekkel3 való összehasonlító 
képeket is. 

A Fertiberia évente hatmillió tonna műtrágyát gyárt, és ezzel Európa vezető műtrágyagyártói 
közé tartozik. (Öt gyára van Spanyolországban). Melléktermékként kénsav is keletkezik. A 
nyersanyagot – (szikla) Marokkóból importálják, amely könnyen megközelíthető Huelvából a 
tengeren keresztül. A világ más részén – például Dél-Afrika, Líbia, Marokkó – működő 
létesítményekkel ellentétben, a hulladékot nem öntik a tengerbe, hanem a küldöttség által 
meglátogatott szárazföldi telephelyen tárolják, amely egy 850 hektáros területen fekszik. Úgy 
tűnik, hogy a hulladék egy részét teherautón szállítják el a régióban található bezárt bányákba. 
Az igazgató a környezetszennyezés kockázatát alacsonynak értékeli. Az utóbbi időben a 
társaság aktív növényzet-visszatelepítési politikát folytat a városi hatóságokkal karöltve. Az 
                                               
1 Informe CRIIRAD No:07-117 Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137) 29 de noviembre 2007.
2 Európai Bizottság, DG-TREN, H igazgatóság - Atomenergia: Műszaki jelentés, huelvai területek: 
Foszforgipszhalmok CRI-9 Ref: ES-09/08.  Helyszíni szemle, 2009. szeptember 14-17.
3 Fabrica de Huelva; Revegetacin del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto. 
Febrero, 2010.
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igazgató úgy véli, hogy a hulladéklerakóból származó radioaktivitás alacsonyabb mértékű a 
környező területek természetes radioaktivitásánál. Az Acerinox-hulladékra vonatkozó 
kérdésre Ibanez úr azt a választ adta, hogy az az EGMASA és az andalúz hatóságok, és nem a 
Fertiberia hatáskörébe tartozik.
Az igazgató elmagyarázta, hogy milyen eljárás révén csökkentették azon terület méretét, 
amelyen a hulladék elszóródott, azonban ez a foszforgipszlerakat magasságának emelkedését 
vonta magával. A lerakatra és a helyszínre vonatkozó tanulmányok mind megerősítették, hogy 
sem a stabilitása sem a műszaki jellemzői tekintetében nem jelent kockázatot.

Elmondta továbbá, hogy a terület végleges lezárása a legfelsőbb bíróság ítéletétől függ, 
azonban az alsóbb szintű bírósági határozatok figyelembe véve a termelést (és 
következésképpen a területen elhelyezett foszforgipszhulladék mennyiségét) 50%-ra 
csökkentették  Véleménye szerint lehetséges, hogy kénytelenek lesznek 2012-ig bezárni a 
létesítményt, ha az ítélet kedvezőtlen lesz a társaság számára, ez azonban sok munkahely 
megszűnését jelenti.  (A képviselők később, még a nap folyamán találkoztak a 
szakszervezetek vezetőivel).

A nem hivatalos megbeszélések során az igazgató elismerte, hogy a hatvanas években, sőt 
még a későbbi időkben is arrogánsan és tudatlanul közelítettek a környezetvédelmi 
kérdésekhez. Ugyanakkor az országban végbement fejlődés után ezek a tényezők nagyobb 
jelentőséget kaptak és az ipar rákényszerült a környezetvédelmi előírások tiszteletben 
tartására. Ismertette például, hogy a vízkörforgás kezelése milyen módon fejlődött az állandó 
csatornarendszerek és elzárórendszerek használata révén, mivel a múltban a víz csak 
szabadon elfolyt. (A vízkörforgás kérdése alapvető fontosságú, mivel a por vagy homok
formájú szilárd halmazállapotú hulladékot vízzel elegyítik és a termelési területtől messze, 
mintegy egy kilométerre pumpálják a hulladéklerakóba. A folyékony halmazállapotú hulladék 
és a felesleges víz elfolyása miatt vált szükségessé egy rendes és műszakilag egységes 
szennyvízrendszer kiépítése.  Az elvezetett vizet visszairányították a gyár területére és itt 
újból felhasználták, ezzel egy zárt körforgás jött léte. Régen a vizet a folyóból nyerték). 

A zárt vízkörforgás csak egy piramis alakú lerakat esetén működik és az andalúz hatóságok 
szerint ez a legjobb mód annak megelőzésére, hogy a vizet a folyóba pumpálják.  Úgy tűnik, 
hogy a lerakat kialakítása előtt környezeti hatásvizsgálatot végeztek.

Az igazgató elmondta, hogy a nemzeti és helyi hatóságok között volt némi hatásköri 
összeütközés és a társaság több alkalommal is a két politikai szerv közötti csapdában találta 
magát.

A küldöttség aggodalmát fejezte ki, amiért szemmel láthatólag hiányzik a különböző 
kormányzati szintek, a Fertiberia képviselői, a szakszervezetek és a helyi lakosság közötti 
valódi párbeszéd. Az elmondottak alapján a helyi hatóságok és az érdekelt felek között sosem 
volt megbeszélés, és ez a különféle szervezetek, politikai pártok és városi vezetők közötti 
bizalom és tisztelet hiányához vezetett. Ez tiltakozásokat eredményezett, valamint azt, hogy 
valószínűleg bezárják a gyárat. Láthatóan a társaság sem tett erőfeszítéseket a párbeszédre. 

A legfőbb szakszervezet, az UGT-t és FIA-UGT vezetői – köztük a tartományi vezetők –
találkoztak a küldöttséggel. A FIA-UGT Huelva főtitkára, Luciano Gomez átadott egy 
dokumentumot a küldöttségnek, amely világosan ismerteti a szervezete álláspontját, és 
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amelyben erőteljesen tiltakoznak a tények elferdítése ellen, csatlakozva azon állításhoz, hogy 
a Fertiberia gyárban már nincsenek környezeti problémák és sajnálják, hogy azok, akik be 
akarják záratni a gyárat igen negatív képet festettek a helyzetről1. A tartomány negyven 
százalékát olyan védett területek alkotják, mint a Doñana nemzeti Park, a Sierra de Aracena 
és a Picos de Aroche. A Marismas del Odiel az UNESCO által elismert nemzeti park része és 
a város levegője a legtisztább a régióban. A szakszervezet úgy véli, hogy egyesek 
megkísérelték lejáratni a területet, hamis képet festve a valóságról.

Azt javasolják, hogy tudományos szakértők hasonlítsák össze a területet Európa hasonló 
területeivel. Rendkívül aggódnak, hogy a munkahelyek megszűnése milyen hatással lesz a 
helyi közösségre és attól félnek, hogy a gyárról és működéséről közvetített katasztrofális kép 
miatt nem marad alternatíva a Fertiberia számára. A szakszervezet szóvivője hangsúlyozta, 
hogy bár némely területen javításokra van szükség, meggyőződése szerint a társaság 
általánosságban az EU normák és követelmények szerint működött és a CSN és a DG TREN 
jelentéseire hivatkozva próbálta bizonyítani igazukat. 

Úgy érzik, hogy a hasonló termékeket gyártó európai gyárakkal történő összehasonlítás 
pozitív eredménnyel járna és politikai indokokból áldozzák fel őket. Az ipari termelés és a 
biztonságosabb környezet együttélése mellett érveltek. A küldöttség tagjainak az egészségre 
vonatkozó kérdéseire válaszolva elmondták, hogy nem voltak problémák, és az egészségügyi 
és biztonsági szabályokat teljes mértékben tiszteletben tartották a létesítményben. Elismerték, 
hogy régen másként mentek a dolgok, de erőfeszítéseket tettek a hibák kiigazítására és 
szerintük ezt is el kell ismerni. Elmondták, hogy ha tényleg fennállna valamilyen veszély, ez 
őket érintené leginkább és ennek megfelelően is cselekednének. Az elmondottak alapján az 
éves orvosi vizsgálatok során sosem derült fény anomáliákra.

A (szakszervezetekkel való találkozót megelőzően) a helyszínen tett látogatáson az igazgató 
és kollégái is jelen voltak, de a társaság visszautasította, hogy a petíciót benyújtók közül még 
néhány személyt is visszakísérjenek a területre.

A küldöttség egy kapun keresztül ment be a foszforgipszmedencékhez és -lerakatokhoz és 
megtekintette a piramisszerkezet különböző rétegeit. Szokatlanul nedves idő volt, a megelőző
napokban sokat esett, azonban a küldöttségnek megmutatott területen nem mutatkoztak 
vízmegtartással kapcsolatos problémák. Megmutatták azokat a hatalmas csővezetékeket, 
amelyek a gyárból a lerakat tetejére szállítják az iszapot. Az ellenőrzőpontokat is 
megtekintették. A küldöttség tagjai látták azokat a csővezetékeket is, amelyek visszaszállítják 
a vizet a gyárba. A csöveket, amelyek összekapcsolják a gyárat a hulladéklerakóval, nem 
takarták el és nem védték különösebben.

Az időjárási körülmények miatt a talaj igen nedves volt és a képviselők nem tudták 
megállapítani, hogy a levegőben van-e aggodalomra okot adó por vagy egyéb részecske. A 
képviselők nem tudták bejárni a teljes területet és megvizsgálni a petíció benyújtói szerint 
problémát jelentő térségeket.
A terület más zónáiban (a Mendana-terület, amely attól a kerítéstől indul, amely mögött az 

                                               
1 A két mellékletet tartalmazó dokumentumot petícióként iktatták és az ügy aktájához csatolták. A mellékletek 
tartalmaznak egy összeállítást a fent említett CRIIRAD-jelentésben szereplő tanulmányokból és elemzésekből. A 
jelentést a szakszervezet nem tartja hitelesnek és szerintük csak egy részét tartalmazza a tényeknek.
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Acerinoxból származó radioaktív hulladék betemetésére szolgáló beterített domb található) 
tett utazás során a képviselők látták, hogy jelentős rehabilitáció folyt a térségben. Volt még itt 
egy kisebb városi hulladéklerakó, amelynek nincs köze sem a Fertiberiához sem pedig az 
Acerinoxhoz. Kételyek merültek fel a talaj vastagságával kapcsolatban és a szennyezett 
terület lefedésére használt anyag tekintetében, bár sok fiatal fát és cserjét, nagy kiterjedésű 
füves és vadvirágos területeket lehetett látni a folyó közelében. (Furcsa módon a képviselők 
nem jöttek ré miért volt mintegy százméterenként egy kis fehér tábla, amelyen fekete nyulak 
szerepeltek). Ugyanakkor a rehabilitált területen a madarak élnek. 

A látogatás hasznos volt, de az idő rövidsége és a területen a szabad mozgásra való 
korlátozott lehetőség miatt nem vezetett eredményre.  

Társaságok és szakértők1:
A szállodába visszatérve a küldöttség találkozókat szervezett más érdekelt felekkel és helyi 
szakértőkkel annak érdekében, hogy jobban megismerje az ügy hátterét, valamint hogy 
függetlenebb és objektívebb információkat szerezzen az eddig feltárt problémás területekről.

Az Altea nevű szervezetbe tömörült első csoport a krónikus fáradtság tünetegyüttessel 
kapcsolatos speciális problémát vetette fel, és a küldöttség tagjai meghallgatták 
aggodalmaikat. A fenti személyek állapota és a Fertiberia telephelye, illetve a többi ipartelep 
közötti kapcsolat ugyanakkor nem magától értetődő. E személyek további kutatást folytattak 
állapotukkal kapcsolatban, attól tartva, hogy a szennyező anyagok jelenléte és a 
hulladéklerakóból származó szennyeződés hozzájárult betegségük kialakulásához.

Egy Luis Miguel Real Navarrete nevű biológus felhívta a küldöttség figyelmét arra, hogy az 
elmúlt évek ellenőrizetlen ipari termeléséből származó, a folyómedencében és a környező 
területeken található mérgező anyagok, illetve a radioaktív anyagok hatása idővel 
kumulálódik. Kutatásai szerint az arzénszint a területen mért átlagos érték 16-szorosa. A 
múltban elhelyezett hulladékokat megfelelő semlegesítését soha nem végezték el, és ma is ez 
okozza a legkomolyabb aggodalmat a biológus számára.

Dr. Jesus de la Rosa Diaz (Huelvai Egyetem) tájékoztatta a küldöttség tagjait a doñanai 
parkról készült tanulmányairól. A huelvai folyótorkolat egyedülálló vízforrás, ahol a magas 
savszint az évek során kapcsolatba került a tengeri környezettel. Dr. de la Rosa több vegyi 
szennyező anyagot azonosított magas koncentrációban, többek között szeléniumot, arzént, 
kadmiumot, cinket, rezet és más anyagokat. 

Dr. Jose Luis Gurucelain a megelőző gyógyászat szakértője és onkológus. Dr. Gurucelain 
nagy vonalakban felsorolta a területen ma is fennálló szennyezést, az alábbiak szerint: 30% 
származik a közúti forgalomból, különösen a nehéz teherautók forgalmából; 30% magáról az 
ipartelepről, amely a Fertiberia gyárat és a hulladéklerakót is magában foglalja; 40% pedig 
egyéb forrásokból.  Rámutatott, hogy a gyár kéményeiből származó kibocsátás egyértelműen 
látható, és hogy a polgárok továbbra is aggódnak az életminőségükre gyakorolt környezeti 
hatások miatt. Dr. Gurucelain szerint a polgárok benyomásai a kockázati szintek tekintetében 
nem feltétlenül felelnek meg a szakértői véleményeknek. Rámutatott, hogy az általa ismert 
három járványtani tanulmány közül csak egyet tettek közzé, és az sem szolgál egyértelmű 

                                               
1 A küldöttség számos, a vizsgálatok és tanulmányok részleteit tartalmazó jelentést és CD ROM-ot kapott.
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következtetésekkel. A tanulmányokból azt a következtetést szűrte le, hogy a kénes és savas 
gőzök különösen a téli hónapok során jelentenek veszélyt, részben az év e részében uralkodó 
szélirány következtében. Egy másik, általánosabban Andalúzia délnyugati részére 
összpontosító tanulmány szerint a korai halandóság itt valóban magasabb az átlagosnál, de ez 
a tendencia a korcsoportok összehasonlítása során egyre kisebb mértékűnek bizonyult.  
Mostanáig egyetlen tanulmány sem mutatott ki ok-okozati összefüggést a környékbeli gyárak 
és az egészségügyi mutatók között, noha Dr. Gurucelain elismerte, hogy a legutóbbi 
tanulmányok szerint az e területen élő nők rákos megbetegedésének kockázata a nemzeti átlag 
tizenegyszerese. Szerinte ez valószínűleg a Franco-érában uralkodó borzasztó körülmények 
hosszú távú hatásának tudható be, és most a lakosság öregedésével láthatóvá válik. Szerinte 
kétségtelen, hogy a közelmúltban általánosan javult az egészségügyi helyzet. 

Az utolsó meghallgatott szakértő Rocío Capelo Alvarez beszámolt Dr. Juan Algualcillal 
közösen végzett munkájáról, amely során a Fertiberia telep 32 munkását vizsgálták meg, 
50%-uknál az elemzéshez használt körömszövetben urániumlerakódást mutattak ki. 
Huelvában ez nem tekinthető általánosnak.

A küldöttség tagjai felkérték a szakértőket, hogy vizsgálataik eredményét közöljék az illetékes 
hatóságokkal és a szakszervezetekkel annak érdekében, hogy azokat ellenőrizhessék és 
elkészülhessenek a megfelelő hivatkozások. A küldöttség tagjai aggodalommal vették 
tudomásul, hogy csak minimális párbeszéd folyik a különböző szervezetek, kutatóintézetek és 
az illetékes hatóságok között, ezzel a régió jövője szempontjából oly fontos kérdéssel 
kapcsolatban. E tekintetben a megelégedettség bizonyos jelei voltak tapasztalhatók.

Az önkormányzati hatóságok:
A küldöttség képviselői találkoztak Pedro Rodriguez Gonzalezzel, Huelva polgármesterével, 
és a városi tanács több magas rangú tagjával. A polgármester arról tájékoztatta a küldöttség 
tagjait, hogy 15 éves polgármesteri pályafutása alatt a kérdés folyamatosan aggodalmakra és 
vitákra adott okot. Elismerte, hogy a helyi ipartevékenységből származó, mérgező és savas 
maradványok hozzájárultak a területről alkotott negatív kép kialakulásához. A polgármester 
aggódik amiatt, hogy a helyi sajtó nagymértékben eltúlozta és felnagyította a félelmeket, és 
szerinte a valóság egészen más képet mutat. Emlékeztetett az e területen a hetvenes évek vége 
óta elért komoly előrelépésre, amikor is a savas gőzök nagyon gyakran jelen voltak a 
levegőben. Elutasította a radioaktivitásról szóló rémhíreket, szerinte ugyanis a radioaktivitás 
szintje bőven az elfogadható korlátokon belül marad.

Utalt a hulladéklerakóban uralkodó körülmények javítása és a terület rehabilitációja 
érdekében készített tanulmányokra, és arra, hogy a Fertiberia 21 millió euróval járul majd 
hozzá a felmerülő költségekhez. Felmerült benne a kérdés, hogy az EU nem tudna-e 
kiegészítő pénzügyi támogatást adni ehhez a munkához. A polgármester elmondása szerint az 
önkormányzati hatóságoknak 12 évébe tellett egy 100 hektáros terület helyreállítása, de a 
jövőben a helyreállítás várhatóan gyorsabban és hatékonyabban folyik majd.

A küldöttség tagjai elismerték, hogy az Acerinox-baleset nem a helyi iparvállalatok hibájából 
történt, de a baleset következményei mégis megfelelő, hosszú távú és hiteles megoldást 
követelnek. A semlegesítés módja továbbra sem elfogadható, és foglalkoztak is ezzel a 
kérdéssel. 
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A polgármester a küldöttség kérdéseire válaszolva elmondta, hogy a szennyezés szintjét 
eltúlozzák, és hogy minden korábbinál fontosabb az ipari tevékenységnek fenntartható 
iparágakkal és a terület idegenforgalmának fejlesztésével történő helyreállítása. Elismerte, 
hogy nem áll rendelkezésre pontos információ, és hogy maga a vállalat (amelynek 
tulajdonosai és részvényesei Madridban találhatók), mindig is félt tájékoztatni az embereket a 
valódi helyzetről Huelvában, mert nem kívánta felhívni a figyelmet erre a területre. A 
polgármester reméli, hogy sikerül majd érvényesíteni a torkolat valódi szépségét, és sugárutak 
épülnek majd a folyó irányába.

A küldöttség tagjai válaszul megjegyezték, hogy a terület szennyezését meg kell szüntetni és 
rehabilitálni kell azt annak érdekében, hogy alkalmas legyen a hosszú távú fenntartható 
fejlesztésre, mivel a szennyezett talajon való építkezés esélyei csekélyek. Hangsúlyozták, 
hogy a folyómedencével kapcsolatban szintén további vizsgálatokat kell végezni, és további 
erőfeszítéseket kell tenni, mivel a foszforgipszlerakatok és a folyó közötti átjárhatóság 
problémáját véglegesen meg kell oldani.

A polgármester beleegyezett abba, hogy találkozót szervezzen az összes érintett fél 
részvételével a helyzet áttekintésére és a vita konstruktív előmozdítására, ugyanakkor 
sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a kormány még soha nem kérte ki a véleményét ez ügyben.

A tartományi hatóságok – a Diputación:
A küldöttség tagjai találkoztak Petronilla Guerreroval, Huelva tartomány elnökével, és 
hulladékkezelési tanácsadójával. Az elnök asszony üdvözölte a küldöttség tagjait és azt, hogy 
az összes érintettel találkozni kívánnak az ügyben. Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki, hogy a 
petíció benyújtói maguk kevés objektivitást tanúsítottak panaszaikban. Véleménye szerint a 
kérdés nem csak környezetvédelmi jellegű, hanem gazdasági vetülete is van, egy olyan 
időszakban, amikor a terület és az egész ország fejleszteni próbálja gazdaságát és 
munkahelyeket próbál teremteni. Nagy hangsúlyt helyezett a tartomány pozitív aspektusaira, a 
helyi környezet szépségére, valamint a látogatókra és befektetőkre gyakorolt vonzerejére. 
Fenn kell tartani a terület iparának fontosságát és meg kell őrizni az ipar nyújtotta 
munkahelyeket. Az elnök asszony elmondta, hogy saját szerepfelfogása szerint a vállalatokat 
meg kell védenie minden támadással szemben, mivel ezek egyúttal az egész tartomány ellen 
irányulnak; a tartomány a fenntartható fejlődést részesíti előnyben és ebben szerinte 
éllovasnak számít. Az elnök asszony ösztönzi az új ipari tevékenységek indítását a régióban 
annak érdekében, hogy az fejlődése új szakaszába léphessen, és végképp megszabaduljon a 
múltjától.

A küldöttség tagjai megköszönték neki, hogy készen áll ilyen pozitív képet festeni a 
tartományról és annak előnyeiről, ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy a petíció benyújtói 
milyen aggodalmakat fogalmaztak meg a küldöttségnek. Felmerült a lakosság egyértelmű és 
objektív tájékoztatásának kérdése, amelyek a küldöttség tagjai szerint megfelelően meg kell 
oldani. Amint arra a küldöttség tagjai rámutattak, Huelva városa kisebb területen terül el, mint 
a hulladéklerakó, amelyet professzionálisan kell igazgatni, valamint semlegesíteni és 
rehabilitálni kell. Úgy vélték, hogy hasznos lenne a települési és tartományi hatóságokkal 
összehangoltan fellépni a területen folyó ipari tevékenységgel, és az európai jogszabályok 
által elismert környezetvédelmi szükségszerűségekkel kapcsolatban.

Guerrero asszony megismételte abbéli véleményét, hogy a helyi polgárok nem aggódnak a 
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szennyezés miatt, amely inkább a múltban volt jellemző. Nem értett egyet a tájékoztatás 
kérdésével, mivel azt szerinte a dolgok elmagyarázása helyett hamis riasztásra használták. Az 
elnök asszony reméli, hogy tudományos és műszaki park és az új technológiákkal foglalkozó 
övezet jön majd létre, amely helyreállítja a terület gazdaságát és imázsát.

A regionális hatóságok, a Junta de Andalucía:
Az első előadás a témában készült különböző tanulmányok összefoglalóját tartalmazta. Juan 
Luis Ramos, a Consejo Superior de Investigaciones Científicas (tudományos vizsgálatok 
legfelsőbb tanácsa) részéről ismertette a levegőminőséggel, a talaj- és üledékminőséggel, a 
foszforgipsz-lerakóhellyel, az élelmiszerek fém- és szervesanyag-tartalmával, a huelvai 
ipartelep és hulladéklerakó környékének epidemológiai helyzetével kapcsolatos legutóbbi 
eredményeket (2008-tól).1 Több, a petíció benyújtói és a küldöttség képviselői által 
aggasztónak talált kérdésre kiterjedő átfogó áttekintés során néhány fontos felfedezést is 
bemutattak. 

A huelvai régión belüli halálozási arány hasonló a Spanyolország más részein és az EU-ban 
tapasztalható arányhoz, ahol a rákos megbetegedések után a szív- és keringési betegségek 
okozzák a legtöbb elhalálozást. A lakosság nehézfémeknek (arzén, króm, kadmium, nikkel és 
kobalt) való kitettsége tekintetében bizonyíték van rá, hogy a huelvai lakosság helyzete 
semmiben nem különbözik a régió többi részének lakosságáétól.

Az 1000 hektáros területen négy zónában (lásd 1. melléklet) található 
foszforgipszlerakatokkal kapcsolatos részletes tájékoztatás során a hatóságok az alábbi 
információkkal szolgáltak:

 1. zóna: (Marisma del Pinar) a foszforgipsz-lerakást 1989-ben szüntették be, az 
andalúziai kormány pedig 30–100 cm humuszréteg terítésével, füvesítéssel, bokrok és 
fák telepítésével rehabilitált egy 400 hektáros területet, ami a talaj megkötését 
szolgálta, valamint azt, hogy ne kerülhessen foszforgipsz a Rio Tintóba. Ez a 
beavatkozás a radonkibocsátás szintjét is csökkentette.

 2. zóna: (Marisma del Rincon Sur) a jelenlegi piramis alakú foszforgipszlerakatban a 
tevékenységet felére csökkentették, és a lerakás a tervek szerint 2011 végén fejeződik 
be. A piramis legmagasabb pontja 25 méter.

 3. zóna: (Marisma del Rincon Norte) A foszforgipsz-lerakás 1997-ben fejeződött be, 
ekkor hozták létre a 60 hektáron elterülő, 1,5 méter mély biztonsági lagúnát.

 4. zóna: (Marisma de Mendana) körülbelül 400 hektárra terjed ki, és itt található az 
Acerinox hulladéklerakója is. Az andalúziai hatóságok itt az 1. zónához hasonló 
talajrehabilitációs és beültetési politikát követtek.

Ami a lúgszennyezés kockázatát illeti, a hatóságok egy 8,5 km-es területen különböző 
mélységben vizsgálatokat végeztek, és nem találtak mélységi lúgszennyezést. Ugyanakkor a 
heves esőzések után feltártak bizonyos mértékű szennyezést a felszíni vizekben, ami arra 
enged következtetni, hogy a lagúnákba szennyezett esővíz-többlet került. A hatóságok által 
végzett radiológiai értékelés tekintetében a küldöttség képviselőit arról tájékoztatták, hogy a 
foszforgipszből lassan radionuklidok szivárognak az 1. zóna fedőtalajába. A mérések szerint a 

                                               
1 Lásd : Medio Ambiente en Andalucia; Junta de Andalucía & EU-FEDER;  Informe 2008. (Doc & CD Rom)
        Emellett a PowerPoint előadás és más kapcsolódó dokumentumok másolata USB tárolón elérhető a 
titkárságon.
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radonkibocsátás szintje évente 0,31 mSv, amely érték az egész területen hasonló.

A regionális hatóságok és a Fertiberia javaslatot fogalmaztak meg a 3. zóna rehabilitációjára 
vonatkozólag, ami jelenleg prioritást élvez. A javaslat a következőket tartalmazza:

o sürgős rehabilitációs lépésekre van szükség;
o a zóna strukturális stabilitásával kapcsolatos tanulmányokat kell készíteni a 

strukturális biztonsággal kapcsolatos kérdések megválaszolására;
o az ipari létesítmények bezárásának és a lagúna szigetelésének terve;
o a zóna megfelelő szigetelését biztosító tanulmányok, a fedőtalaj lerakása előtt;
o tervek a felületi vizek esős időszakokban történő összegyűjtésére annak érdekében, 

hogy megakadályozzák a foszforgipsz bejutását a Rio Tintóba;
o külön ütemterv;
o fűfélék javasolt használata és a fedőtalaj vastagságának 1 méterről 2 méterre történő 

növelése, szén-dioxid-elnyelő kialakítása végett;
o a talajminőség folyamatos ellenőrzésének szükségessége egy olyan pH-szint 

biztosítása érdekében, amely megakadályozza a fémek átjutását és a biológiai ciklusok 
kiegészítésével javítja a talaj termékenységét;

o szélesebb körű terv a teljes zóna helyreállítására a helyi közösség érdekében;
o terv a radonkibocsátás szintjének ellenőrzésére.

Az előadásokat követően a küldöttség képviselőit meglehetősen zavarta az a tény, hogy a fenti 
tanulmányok eredményei és a javaslatok látszólag csak csekély hatással voltak a helyi 
lakosság tájékozottsági szintjére. Emellett kicsivel többet szerettek volna megtudni a területre 
vonatkozó átfogó tervről, és arról, hogy történt-e egyeztetés a önkormányzati hatóságok és a 
civil társadalom között. Úgy tűnik, hogy a helyzet megítélése inkább a múlton alapul, 
mintsem a jelenlegi állapotokon: a gyárak jelenléte és a foszforgipsz-lerakóhely nagy részére 
kiterjedő felügyelet nélküli hulladéklerakóval kapcsolatos általános benyomások nagyobb 
hatást gyakorolnak az átlagemberre, mint az elvégzett számtalan tudományos tanulmány 
részletei, amelyek általános javulást mutatnak környezeti és egészségügyi tekintetben 
egyaránt. 

A küldöttség tagjai által az Acerinox-hulladékkal kapcsolatban feltett kérdésekre válaszolva a 
hatóságok azt állították, hogy a CSN ellenezte a maradék hulladék máshová, például a 
Cavrilban vagy Cordobában található speciális lerakóhelyekre történő átszállítását. 
Ugyanakkor, amennyiben szakértői vélemények javasolják a hulladék eltávolítását, akkor a 
hatóságoknak azt feltétlenül meg kell tenniük. A folyamatban felhasznált víz további 
fertőtlenítésének biztosítására helyi vízkezelő telepet kell létesíteni, és ez a túlfolyás 
kockázatából következően a 3. zóna rehabilitációjával kapcsolatos prioritásokkal is 
összhangban van. Amennyiben vészhelyzet állna elő (ennek kockázatát elhanyagolhatónak 
tartják), az összes hatóság és polgári védelmi ügynökség bevonásával végrehajtandó 
vészforgatókönyv áll rendelkezésre.

A küldöttség tagjai köszönetet mondtak a hatóságoknak az előadásokért és a küldöttséggel 
való teljes együttműködési hajlandóságukért.

Megjegyzések és ajánlások: 
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Huelvában az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején kezdődött ipari tevékenységet a 
helyi lakosság üdvözölte. Akkoriban az ipar a foglalkoztatásnak és a régió gazdasági 
fejlődésének ígéretét hordozta magában, amelyekre nagy szükség volt, és az ipar egy olyan 
mocsarat vett birtokba, amely többek szerint kihasználatlan, szúnyogos terület volt. 
Ugyanakkor a nagymértékben mérgező ipari hulladék folyamatos lerakása és a helyi lakosság 
egészségére gyakorolt komoly kockázatok növekvő aggodalomhoz vezettek a helyiek 
körében. A hulladékból eredő szennyvíz ezért nem csak az eredeti mocsarat szennyezte be, 
hanem magát a folyómedencét is. Noha a hatóságok – késedelmesen – megkezdték ezen 
aggodalmak kivizsgálását, továbbra is komoly problémák tapasztalhatók az igazgatás terén. 
(A Spanyolország elleni jogsértési eljárásnak egy tényfeltáró látogatást követő március 18-i 
megindítása azt jelzi, hogy a Bizottság osztja aggodalmunkat.)

A hatóságoknak továbbá több szempontból sem sikerült megfelelő választ adniuk a civil 
társadalom aggodalmaira és az állampolgári szervezetek felhívásaira, amelyek ezért az 
Európai Parlamenthez fordultak támogatásért.

A küldöttség tudomásul vette az Európai Bizottság által az Euratom-szerződés 35. cikke 
(hivatkozás: ES-09/08) alapján készített jelentést, és az azzal általában egybehangzó, a 
CHIIRAD által készített (07-117. számú), igen kritikus hangú tanulmányt.

Az érintett vállalat, a Fertiberia a látogatás során jól együttműködött a küldöttséggel, noha 
elutasította, hogy bármilyen konkrét kockázatot vagy problémát megnevezzen, és ugyan nem 
áll módunkban a kockázatok mértékének és súlyosságának pontos meghatározása, létezésük 
egyértelmű. A kérdéseinkre adott válaszok ezért némileg még akkor is kitérő jellegűek voltak, 
ha azokat jelentős mennyiségű dokumentum kísérte, és nem elégítették ki a küldöttség tagjait.

 A küldöttség tagjai megjegyezték, hogy az illetékes nemzeti hatóságok, valamint az 
önkormányzati és regionális hatóságok között egyértelműen hiányos a kommunikáció.

 Emellett az érintett vállalatok, a petíció benyújtói, továbbá az egészségvédelemmel 
foglalkozó helyi szervezetek és szakemberek között sincsen kapcsolat.

 Ebből következően az összes érintett félnek sürgősen cselekednie kell és együtt kell 
működnie egymással az állandó párbeszéd kialakítása és a bizalom sajnálatosan 
hiányzó légkörének helyreállítása érdekében, az olyan helyzetek elkerülése végett, 
amelyek egyes területeken helyi pánikot és az érintettekkel szembeni bizalmatlanságot 
okozhatnak. Ugyanakkor a helyi médiának és a helyi szervezeteknek óvatosabb 
megközelítést kellene alkalmazniuk a problémával kapcsolatban, mivel a provokáció 
hátráltathatja a kérdés megfelelő megoldását.

 Az érintett hatóságoknak és vállalatoknak, nevezetesen a Fertiberiának meg kell 
könnyíteniük a hulladéklerakóban végzett helyszíni vizsgálatokat, és lehetővé kell 
tenniük a petíció benyújtói számára, hogy független értékelők társaságában látogatást 
tegyenek a helyszínen az általuk szivárgás vagy szennyezés következtében 
különlegesen veszélyesnek vagy esetlegesen károsnak tartott területek pontos 
meghatározása érdekében.

 Annak ellenére, hogy az epidemológiai, radiológiai, toxikológiai és más kérdésekkel 
kapcsolatban számos tudományos tanulmány készült, a küldöttség tagjai úgy vélik, 
hogy e tanulmányokat ki kell egészíteni és össze kell hangolni egymással annak 
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érdekében, hogy kimutatható legyen az ok-okozati összefüggés a veszélyes hulladék 
lerakása és a lakosság egészségére gyakorolt hatások között. 

 A lehető leghamarabb részletes, célzott vizsgálatot kell végezni a helyi iparban 
dolgozó munkavállalók körében a foszforgipsz-gyártásból és a hulladékból származó 
szennyezés, illetve az egyéb ipari szennyezés meglétének és mértékének igazolására. 
A lehetséges szennyezési forrásokkal kapcsolatos bejelentett megbetegedések 
nyilvántartása nagyon hasznos lenne.

 Célzott tanulmányt kell végezni és közzétenni a talaj- és vízszennyezéssel 
kapcsolatban, a folyómederre és a vízgyűjtő medencére is kiterjedőleg, amelyet 
eszközként lehetne felhasználni a hulladékkezelés során. E tanulmánynak a többi 
zónán kívül arra a zónára is ki kell terjednie, ahol az Acerinox-hulladékot elásták. Úgy 
véljük, hogy egy állandó és átlátható rendszert kell létrehozni a felszín, a levegő és a 
víz szennyezettségének valós időben történő ellenőrzésére, és például az internet 
segítségével azt elérhetővé kell tenni az összes állampolgár számára.

 A szennyezést mindenesetre az egész területen meg kell szüntetni annak érdekében, 
hogy a régió állapota megfeleljen az összes hatályos uniós jogszabálynak. A 
„szennyező fizet” elvet kell alkalmazni. Az érintett vállalatoknak még abban az 
esetben is biztosítani kell a szennyezés megszüntetését az általuk elfoglalt területen, és 
helyreállítási tervet kell készíteniük a zóna rehabilitálására, ha megszüntetnék 
tevékenységüket.

 Emellett konkrét célkitűzéseket kell megfogalmazni a helyszínen zajló új 
beruházásokkal kapcsolatban, fenntartható foglalkoztatási lehetőségek teremtése és a 
telepen jelenleg foglalkoztatottak átképzése érdekében. A küldöttség tagjai úgy vélik, 
hogy az érintett hatóságoknak és az Európai Bizottságnak meg kell vitatniuk a 
prioritásokat annak érdekében, hogy uniós forrásokat lehessen szerezni a terület, a 
lakosság és a környezet sértetlenségét tiszteletben tartó fenntartható fejlesztés céljaira. 
A küldöttség tagjait különösen foglalkozatja az érintett munkavállalók álláspontja, 
akiknek többsége munkával töltött éveit ezeken az ipartelepeket töltötte, és akik 
elsősorban a lehetséges szennyezés miatt, másrészt pedig az üzemek bezárása miatt 
aggódnak.  

 Az új vizsgálatok elvégzésébe és a jövőbeli tervek elkészítésébe be kell vonni a petíció 
benyújtóit, a helyi szervezeteket és érdekképviseleti szerveket annak érdekében, hogy 
segítséget nyújthassanak az életképes megoldások megtalálásában.

 Az illetékes egészségügyi és biztonsági hatóságoknak előre be nem jelentett és 
kiegészítő látogatásokat kell tenniük a helyi ipari létesítményekben.


