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Įvadas

Jau daugiau kaip prieš trejus metus Peticijų komitetas gavo pirmąsias peticijas iš Huelvos 
miesto, kuriose nurodyta, kad ES aplinkos direktyvos gali būti rimtai pažeistos, nes vietos 
pramonės įmonės ir valdžios institucijos nesugebėjo tinkamai tvarkyti ypač toksinių atliekų –
pirmiausia šalutinio trąšų gamyklos, dabar vadinamos „Fertiberia“, ir kitų keturių toje 
teritorijoje esančių gamyklų, kurios užima apie 1 200 ha, gamybos proceso produkto. 1

Taip pat peticijų pateikėjai nepagrįstai tvirtino, kad išleidus tokias atliekas buvo labai užteršta 
netoliese tekanti Tinto upė, kurioje yra naftos ir sunkiųjų metalų telkinių, ir toksinėms bei 
kitoms pavojingoms atliekoms šalinti dešimtmečius naudojami pelkynai. Be to, jie nurodė, 
kad atliekų sąvartynas taip pat naudojamas radioaktyviosioms atliekoms (ceziui 137), 
atsiradusioms dėl prieš kelerius metus, 1998 m., gamykloje „Acerinox“ Kadize įvykusios 
avarijos, šalinti ir kad šis sąvartynas kelia grėsmę vietos gyventojų, galinčių nesunkiai patekti 
į teritoriją, sveikatai. Pasak peticijų pateikėjų, Andalūzijos regiono valdžios institucijų 
parengtas priežiūros planas, už kurį buvo atsakinga pusiau valstybinė institucija EGMASA, 
buvo neveiksmingas.

Atliekų šalinimo sąvartynai šalia Huelvos miesto ir dėl to vietos gyventojams kylantis pavojus 
užsikrėsti, pirmiausia per paviršinį ir gruntinį vandenį, taip pat vertė rimtai susirūpinti ir 
nerimauti dėl galimo bendro šios padėties poveikio sveikatai. Tik prieš penkis mėnesius buvo 
teigiama, esą nepriklausomi ekspertai nustatė, jog teritorijoje arseno dulkės viršija leistiną lygį 
tris kartus. Nerimą kėlė ir tai, kad mokyklos ir ligoninės taip pat buvo arti pramoninių 
dykviečių. Peticijų pateikėjai mano, kad parodė, kaip vietos gyventojai nekantrauja pamatyti 
išspręstas, jų manymu, nesibaigiančias bylas ir išgirsti valdžios institucijas kalbant 
nedviprasmiškai. Tai užkerta kelią perspektyviai ekonomikos plėtrai, kurį ateityje užtikrintų 
gyventojams darbo vietas. Vietos gyventojai reiškė visišką nepasitikėjimą politinės valdžios 
institucijų gebėjimu ar ryžtu spręsti jų problemas.

Peticijų pateikėjai apibūdino anksčiau įvykusias aplinką užteršusias avarijas, kurias sukėlė 
dirvožemio įgriuvos, ir užtvankų sugriovimus, dėl kurių krito visos žuvys ir kiti vandens 
gyviai upėje. Jų teigimu, nepriklausomos Branduolinio saugumo tarybos planai net ir dabar 
dar nėra įgyvendinti. Peticijų pateikėjai pridūrė, kad pagal Direktyvą 91/689/EB (pagal kurią 
Nerva yra paskirtasis regiono sąvartynas) niekada nebuvo planuojama, kad esami sąvartynai 
taptų pavojingų atliekų sąvartynais. Teritorijos buvo tik prijungtos prie atitinkamų pramonės 
įmonių, o ne specialiai parinktos, kad jose būtų kaupiamos tokios toksinės medžiagos, kokių 
ten dabar randama. Daugelį metų be jokios kontrolės upė buvo tiesiogiai teršiama sunkiaisiais 
metalais, fosforo rūgštimi ir fosfogipsu.

                                               
1 Žr. šias peticijas:
Nr. 631/2007, kurią pateikė Ispanijos pilietis Juan Antonio Lopez de Uralde organizacijos „Greenpeace“ vardu;
Nr. 1458/2007, kurią pateikė Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona asociacijos „Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania“ vardu;
Nr. 1682/2008, kurią pateikė Jose Pablo Vazquez Hierro asociacijos „Mesa de la Ria de Huelva“ vardu
ir Pedro Jimenez San Jose organizacijos „Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva“ 
vardu, su 1 525 parašais (kiti 35 000 parašų pateikti Komiteto pirmininkui vėliau).
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Kai kurie peticijų pateikėjai baiminosi dėl pramoninės taršos poveikio netoliese esančiam 
Donjanos nacionaliniam parkui, kuris yra specialios apsaugos teritorija pagal Paukščių ir 
Buveinių direktyvas ir kuris prasideda kitoje Huelvos žiočių pusėje.

Problemos mastą gali rodyti tai, kad per pastaruosius penkiasdešimt metų nuo tada, kai buvo 
įsteigtos pramonės įmonės siekiant kurti labai reikalingas darbo vietas skurdžiame regione, 
šioje teritorijoje pašalinta apie 125 mln. tonų pramoninių atliekų, daugiausia fosfogipso 
(kalcio sulfato), kuris yra šalutinis trąšų gamybos produktas. Uolienų žaliava importuojama iš 
Šiaurės Afrikos. Ši medžiaga toksinė ir šiek tiek radioaktyvi. Sudarydama 99 metų koncesijos 
sutartį, Ispanijos valstybė iš pradžių suteikė 3 600 000 m2 ploto pelkyno teritoriją, net jeigu 
buvo labai abejojama, ar teritorija tinkama naudoti kaip pramonės atliekų sąvartynas.1

Susitikimai ir apsilankymai teritorijoje:

Nacionalinės valdžios institucijos:
Delegacija pradėjo diskusijas su Alicia Paz Antolín, Nacionalinės aplinkos ministerijos 
generaline direktore, atsakinga už pakrančių zoną. Jai talkino Pablo Martin Huerta. 
Generalinė direktorė apibūdino ministerijos vaidmenį ir pareigas, susijusias su peticijų tema, 
ypač su pakrančių zonos, kurioje susidarę kalnai fosfogipso ir kitų atliekų sąvartynai, 
valdymu. Zoną sudaro vieša jūros pakrantė, pelkės ir liūnai, upių žiotys ir kita visuomenės 
paveldo nuosavybė.

1967 m. valstybė suteikė žemės ūkio trąšas gaminančiai bendrovei, dabar vadinamai 
„Fertiberia“, koncesiją, o pratęsta nuomos sutartis turėjo baigtis 2003 m. Bendrovei pateikus 
skundą dėl valdžios nurodymų nutraukti atliekų kaupimą, teismo sprendimu, dėl kurio dabar 
paduotas apeliacinis skundas Aukščiausiajam teismui, nuomos sutartis pratęsta ir atliekos bus 
toliau kaupiamos iki 2010 m. pabaigos. Vis dėlto pramonės veikla dabar siekia tik 50 % 
buvusio jos lygio.

Svarbi teismo sprendimo dalis – pavesti bendrovei „Fertiberia“ mokėti apie 22 mln. EUR už 
teritorijos valymą, t. y. pagal principą „moka teršėjas“ apskaičiuotą kainą. Ministerija 
nesutiko su pradiniu bendrovės „Fertiberia“ pasiūlymu sutvarkyti teritoriją, todėl ji parengė 
planą, skirtą visai su esančiomis atliekomis susijusiai rizikai ir pavojui įvertinti, siekiant 
atliekas laikyti veiksmingai ir ilgai. Ministerija mano, kad dėl didžiulio atliekų kiekio jų 
perkelti iš esmės neįmanoma, tačiau nori, kad teritorija būtų išvalyta ir kad užterštumas būtų 
pašalintas. Tyrimą, kurį ministerijos vardu atlieka įmonė „Transatec Consultancy“ ir kurį 
atlikus pirmiausia bus galima įgyvendinti bandomąjį projektą, sudaro įvairių sričių vertinimas, 
apimantis epidemiologinius tyrimus ir atitinkamų darbuotojų tyrimus.

Tikrindama ankstesnius tyrimus ir imdama požeminio vandens pavyzdžius, ji taip pat atliks 
hidrogeologinius tyrimus. Be to, atliekami ir radiocheminiai bei radiologiniai tyrimai. Reikia 
apsvarstyti tolesnes kliūtis siekiant apsaugoti podirvį, gruntinį vandenį ir aplinkinius 
vandentakius, ypač Tinto ir Odjelio upes, nuo bet kokių galimų taršos pavojų. Galutinis 
sprendimas, kurį priims vyriausybė, priklausys nuo techninio vertinimo rezultatų, ir bus 

                                               
1 Ispanijos valdžios institucijos nelaiko šios teritorijos atliekų sąvartynu, jos mano, kad medžiagos yra šalutiniai 
pramonės produktai.



PE439.341v02-00 4/16 DT\820406LT.doc

LT

pasiūlytas vienas bendras visos teritorijos, taip pat visų paveiktų zonų atkūrimo planas.

Atsakant į klausimus dėl teritorijos ateities planų ir aiškinant tokio delsimo priežastis, kai 
atitinkamos ES direktyvos, tarp jų TIPK direktyva ir Pavojingų atliekų direktyva, įsigaliojo 
daugiau nei prieš dešimtmetį, nariams pranešta, kad problema labai sudėtinga. Pasak 
ministerijos, iš preliminarių geologinių tyrimų matyti, kad molio sluoksniai turėjo apsaugoti 
gruntinius vandenis nuo bet kokio taršos pavojaus.

Nariai reiškė rūpestį, kad, nors ir už teritorijos perimetro, tekantis vanduo užterštas, pasak 
peticijų pateikėjų, jame yra arseno ir kadmio, ir per labai ilgą laiką tai paveikė upes. Be to, 
didėjantys ir augantys atliekų kalnai taip pat paveikė būsimą teritorijos atkūrimą. Taip pat 
nariai svarstė, ką daryti su gamyklos „Acerinox“ radioaktyviosiomis atliekomis, dėl kurių 
ministerija iki šiol nepriėmė sprendimo.

Branduolinio saugumo tarybos atstovas atsakė į šiuos klausimus.1 Šioje teritorijoje CSN atliko 
radiologinio teritorijos poveikio tyrimus, pirmiausia tos dalies, kurioje yra užterštų medžiagų 
iš gamyklos „Acerinox“, ir pabrėžė, kad labiau užterštos radioaktyviosios medžiagos, 
atsiradusios dėl 1988 m. netoli Kadizo įvykusios avarijos, niekada nebuvo kaupiamos 
Huelvos mieste arba jau buvo pašalintos. Be to, CSN patvirtino, kad fosfogipso atliekose taip 
pat yra keletas radioaktyviųjų elementų.

CSN tyrė radiologinį poveikį darbuotojams ir nustatė, kad, nors poveikis nebuvo labai žymus, 
vis dėlto derėtų tobulinti nuo dešimtojo dešimtmečio pabaigos taikomas saugos priemones.2

Vėliau 2008 m. CSN kilo abejonių dėl ilgalaikių apsaugos nuo bet kokios taršos teritorijoje 
garantijų, ir Andalūzijos valdžios institucijų vardu pusiau valstybinei institucijai EGMASA 
buvo pavesta atlikti papildomus patikrinimus ir stiprinti izoliavimo priemones, kurios 
pradėtos taikyti 2009 m. gruodžio mėn., tarp jų zoną juosiančios tvoros statybą. (Iki tol į 
teritoriją visada galėjo patekti plačioji visuomenė.) Apsilankymo metu viena iš zonų liko 
uždaryta, nors CSN manė, kad nepatartina visuomenei turėti galimybę į ją patekti, laikantis 
atsargumo principo.

Nariai atkreipė dėmesį į Prancūzijos nepriklausomos tyrimų komisijos CRIIRAD, kuri 
organizacijos „Greenpeace“ prašymu 2007 m. atliko tyrimą, ataskaitą.3 Atlikus šį tyrimą 
nustatytas didelis toksinių atliekų kiekis ir pateikta keletas rekomendacijų, taip pat išsamus 
kaupiamų atliekų teritorijoje esančių radioaktyviųjų medžiagų aprašas (kiekis, masė, visi 
radiacijos lygiai pagal sektorius), nustatyta, ar įmanoma perkelti pavojingas medžiagas į kitas 
specialias vietas, patarta gerinti izoliavimo sąlygas ir neleisti pavojingoms medžiagoms 
sklisti, nuolat stebėti chemines ir radiologines atliekas, siūlyta kurti ilgalaikės atminties banką 
(remiantis tuo, kad radioaktyvumas išliks kelis šimtus, net kelis tūkstančius metų) ir ateityje 
uždrausti kasybos ar statybos darbus teritorijoje. Nariai pažymėjo, kad valstybėms narėms 

                                               
1 Taryba yra nepriklausoma institucija, tiesiogiai pavaldi nacionaliniam Ispanijos parlamentui.
2 Žr. CSN paskelbtą pranešimą: „Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de Huelva“, kuriame 
tiriamas kadmio, chromo, nikelio, kobalto ir arseno poveikis visuomenės sveikatai. Pranešime padaryta išvada, 
kad šių atliekų poveikis visuomenės sveikatai nežymus ir kad mirštamumas nuo vėžio Huelvos mieste panašus į 
kitų Andalūzijos miestų. Taip pat „Situación del centro de recuperación de inertes (CRI-9) de las marismas de 
Mendana“, 2008 m. sausio 14 d.
3 Informe CRIIRAD Nr. 07-117 Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137), 2007 m. lapkričio 29 d.
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buvo leidžiama visiškai įgyvendinti Direktyvos 96/29/EURATOMAS nuostatas iki 2000 m., 
ir reiškė rūpestį, kodėl, kaip paaiškėjo, to nebuvo padaryta, net jei padėtis pradėjo gerėti.

(Remdamasi Euratomo sutarties 35 straipsniu, Europos Komisija atliko teritorijos tyrimą, apie 
kurį delegacijos nariams pranešta jų išvykimo į Andalūziją išvakarėse. Pranešime pateiktas
nuoseklus Ispanijos valdžios institucijų priimtų sprendimų, susijusių su Huelvos teritorijos 
padėtimi, sąrašas ir nurodyta, kad po apsilankymo teritorijoje aplinkos radiologinė stebėsena, 
kuri šiuo metu atliekama reguliavimo institucijos vardu, yra tinkama ir atitinkanti Euratomo 
sutarties 35 straipsnį; vis dėlto nariai mano, kad reikia šiek tiek gerinti radiacinę priežiūrą. Be 
to, po to, kai teritorijoje pusiau valstybinė institucija EGMASA atliko ištaisomuosius darbus, 
kad būtų galima užkirsti kelią taršos sklaidai, nariai patvirtino išsamų molio dangos teritorijos 
C 137 zonoje patikrinimą.1 Vėliau apklausus Komitetą, atsakingi pareigūnai taip pat pritarė 
tyrimų komisijos CRIIRAD rezultatams.)

Bendrovė „Fertiberia“:
Bendrovės „Fertiberia“ direktorius Roberto Ibanez sutiko patenkinti Peticijų komiteto 
prašymą leisti delegacijos nariams su juo susitikti ir aplankyti teritoriją. Jis pateikė nariams 
daugelį dokumentų, kuriuose aiškinami teritorijoje veikiančios technikos ir gamybos 
duomenys, taip pat teritorijos žemėlapius. Be to, pateikti dokumentų rinkiniai, susiję su 
augmenija ir ekologija atkurtose atliekų sąvartyno dalyse2, su pačiais fosfogipso kalnais ir jų 
stabilumą rodančiais topografiniais duomenimis, ir iliustruotas palyginimas su kitais panašiais 
sąvartynais Europos Sąjungoje.3

Bendrovė „Fertiberia“ pagamina šešis milijonus tonų trąšų per metus ir yra viena iš 
pirmaujančių trąšų gamintojų Europoje. (Jai priklauso penkios gamyklos Ispanijoje). Sieros 
rūgštis taip pat tampa gamybos proceso šalutiniu produktu. Žaliavos (uoliena) importuojamos 
iš Maroko, kurį galima lengvai pasiekti jūra iš Huelvos. Priešingai negu gamybos įmonės 
kitose pasaulio dalyse (Pietų Afrikoje, Libijoje ir Maroke), šios bendrovės gamyklos neišmeta 
atliekų į jūrą, o kaupia jas teritorijoje, kuri šiuo metu užima apie 850 ha ir kurią delegacija 
rengėsi aplankyti. Kai kurios atliekos, matyt, gabenamos sunkvežimiu ir išverčiamos 
nenaudojamose regiono kasyklose. Direktorius mano, kad aplinkos taršos rizika maža. Per 
pastarąjį laikotarpį bendrovė kartu su miesto valdžios institucijomis aktyviai vykdo 
revegetacijos politiką. Direktorius manė, kad atliekų sąvartynas skleidžia mažiau 
radioaktyviųjų medžiagų, negu jų natūraliai yra apylinkėse. Atsakydamas į klausimus apie 
gamyklos „Acerinox“ atliekas, R. Ibanez teigė, kad tai yra pusiau valstybinės institucijos 
EGMASA ir Andalūzijos valdžios institucijų, o ne bendrovės „Fertiberia“ atsakomybės 
dalykas.
Direktorius paaiškino procesą, kaip buvo sumažinta atliekų sklaida geografinėje teritorijoje, 
bet išlaikant pusiausvyrą gerokai padidintas fosfogipso kalnų aukštis. Visuose šių kalnų ir 
teritorijos tyrimuose patvirtinta, kad nėra jokio pavojaus, susijusio su jų stabilumu ar 
techninėmis savybėmis.

                                               
1 Europos Komisija, Energetikos ir transporto generalinis direktoratas (DG-TREN), H direktoratas (branduolinė 
energija): Techninis pranešimas „Huelvos vietovės: fosfogipso kalnai ir CRI-9“. Nuoroda: ES-09/08. 2009 m. 
rugsėjo 14–17 d. apsilankymas teritorijoje.
2 Fabrica de Huelva; Revegetacin del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto.
Febrero, 2010.
3 Rieme – BE, Kavala – GR, Engis – BE, Thessaloniki – GR, Grand Quevilly – FR, Siilinjarvi – FI, Police – PL, 
Boleslawice – PL, Kėdainiai – LT. Taip pat pavaizduotas galutinai atkurtas sąvartynas Huelvoje.
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Direktorius teigė, kad vis dar laukiama Aukščiausiojo teismo sprendimo dėl galutinio 
sąvartyno uždarymo, o tuo metu, siekiant vykdyti žemesnės instancijos teismo sprendimą, 
gamyba (taigi ir į sąvartyną išmetamos fosfogipso atliekos) sumažinta 50 %. Jis sakė, kad, jei 
sprendimas bus bendrovei nepalankus, gamyklą gali tekti uždaryti iki 2012 m. ir dėl to bus 
prarasta daugybė darbo vietų. (Tą pačią dieną kiek vėliau nariai susitiko su profesinių sąjungų 
atstovais.)

Per neoficialią diskusiją direktorius pripažino, kad septintajame dešimtmetyje ir net kurį laiką 
vėliau buvo daug arogancijos ir neišmanymo, susijusių su aplinkos apsauga. Tačiau šaliai 
įgyvendinant naujoves šie veiksniai tapo svarbesni, ir visa pramonė buvo priversta laikytis 
aplinkosaugos reikalavimų. Jis papasakojo, pavyzdžiui, kaip buvo sukurtas vandens ciklo 
valdymas naudojant nustatytą kanalizacijų sistemą ir neleidžiant vandeniui plisti, ir priminė, 
kad praeityje vandeniui tiesiog buvo leidžiama nutekėti. (Vandens ciklo klausimas yra 
esminis, nes kietosios atliekos miltelių arba smėlio pavidalu maišomos su vandeniu ir 
pumpuojamos tolimą, apie kilometro atstumą už gamybos objekto teritorijos ribų į atliekų 
krūvą. Būtent sprendžiant sausų atliekų ir nubėgančio vandens pertekliaus klausimus atsirado 
tinkamos ir techniškai nuoseklios nuotekų sistemos poreikis. Išleidžiamas vanduo grąžinamas 
į gamyklos teritoriją ir vėl naudojamas taip kuriant uždarą ratą. Anksčiau vanduo buvo 
siurbiamas iš upės.)

Uždaro rato vandens sistema gali veikti tik kartu su piramidinio krovimo sistema ir, kaip 
direktorius teigė Andalūzijos valdžios institucijoms, tai taip pat yra geriausias būdas siekiant 
užkirsti kelią vandens pumpavimui į upę. Poveikio aplinkai vertinimas, matyt, buvo atliktas 
prieš sukraunant atliekų krūvas.

Direktorius teigimu, įvyko keletas nacionalinių ir regionų valdžios institucijų konfliktų dėl 
kompetencijos, ir jo bendrovė daug kartų buvo atsidūrusi tarp dviejų politinių instancijų.

Delegacija reiškė rūpestį dėl akivaizdžiai nepakankamų tinkamų konsultacijų ir dialogo tarp 
skirtingo lygmens valdžios ir asmenų, susijusių su bendrove „Fertiberia“, bei profesinių 
sąjungų ir vietos gyventojų. Pasakyta, kad niekada neįvyko toks savivaldybių institucijų 
susitikimas, kuriame būtų dalyvavusios visos šalys, todėl pradėjo trūkti įvairių asociacijų, 
politinių partijų ir savivaldybių vadovų tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos vienų kitiems. Be 
to, dėl to kilo protestų ir jau svarstoma galimybė uždaryti gamyklą. Akivaizdu, kad ir 
bendrovė nesistengė pradėti dialogo.

Pagrindinių profesinių sąjungų vadovai atvyko susitikti su delegacija, atstovaujančia sąjungai 
UGT, federacijai FIA-UGT, taip pat provincijos vadovybei. Huelvos sąjungos FIA-UGT 
generalinis sekretorius Luciano Gomez perdavė delegacijai dokumentą, kuriame nurodyta 
labai aiški jo organizacijos pozicija ir išreikštas protestas prieš tai, kas buvo suvokiama kaip 
faktų iškraipymas, pritariant nuomonei, kad bendrovėje „Fertiberia“ daugiau nebėra jokių 
aplinkosaugos problemų, ir apgailestaujant dėl labai neigiamo įvaizdžio visuomenėje, kurį 
sukūrė tie, kurie siekė uždaryti gamyklą.1 Profesinė sąjunga pateikė delegacijai Huelvos 

                                               
1 Šis dokumentas su dviem priedais turi būti įregistruotas kaip peticija ir įtrauktas į šio ieškinio bylą. Prieduose 
pateiktas mokslinių tyrimų rinkinys ir minėtosios tyrimų komisijos CRIIRAD ataskaitos analizė, kuri, profesinės 
sąjungos nuomone, nepakankamai patikima ir pagrįsta tik dalimi įrodymų.
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provincijoje ir mieste atliktą aplinkos vertinimą. Keturiasdešimt procentų provincijos sudaro 
saugomos teritorijos, pavyzdžiui, Donjanos, Sierra de Aracena ir Picos de Aroche
nacionaliniai parkai. Gamtos draustinis Marismas del Odiel yra UNESCO pripažintos gamtos 
parko teritorijos dalis, o miesto oras yra vienas švariausių regione. Profesinė sąjunga mano, 
kad tie, kurių darbotvarkė buvo kitokio pobūdžio, bandė kenkti teritorijos įvaizdžiui 
pateikdami klaidingą tikrosios padėties vaizdą.

Profesinės sąjungos nariai siūlo, kad mokslų ekspertų grupė palygintų šią teritoriją su kitomis 
panašiomis teritorijomis Europoje. Jie labai nerimauja dėl artėjančios darbo vietų netekties 
poveikio vietos bendruomenėms ir baiminasi, kad dėl sukurto pražūtingo gamyklos įvaizdžio 
ir jo poveikio bendrovės „Fertiberia“ nebus kuo pakeisti. Profesinės sąjungos atstovai 
atkakliai tvirtino, kad net jei tam tikrus dalykus ir reikia gerinti, jie įsitikinę, kad apskritai 
bendrovė veikė laikydamasi ES normų ir reikalavimų; siekdami pagrįsti savo argumentus, jie 
pasinaudojo CSN ir DG-TREN ataskaitomis.

Jie manė, kad jų gamykla galėtų būti palyginta su kitomis Europos gamyklomis, 
gaminančiomis panašius produktus, ir rezultatai būtų palankūs gamyklai, todėl buvo įsitikinę 
esantys persekiojami dėl politinių priežasčių. Jie pasisakė už pramonės produkcijos ir 
saugesnės aplinkos sambūvį. Atsakydami į delegacijos narių klausimus, susijusius su 
sveikata, jie pareiškė, kad problemų neturi ir kad gamykloje buvo laikomasi visų sveikatos ir 
saugos taisyklių. Jie pripažino, kad anksčiau padėtis buvo visai kitokia, bet buvo stengiamasi 
viską suderinti, todėl jie reikalavo, kad pastangos taip pat būtų pripažintos. Pasak jų, jei iš
tiesų būtų pavojus, jie būtų tiesiogiai nukentėję ir būtų elgęsi atitinkamai. Buvo teigiama, kad 
kasmet atliekant medicininius patikrinimus niekada nebuvo atrasta jokių konkrečių anomalijų.

Teritorijoje buvo apsilankyta (prieš susitikimą su profesinėmis sąjungomis) dalyvaujant 
direktoriui ir jo kolegoms, o vėlesniam bandymui ten grįžti kartu su kai kuriais peticijų 
pateikėjais bendrovė nepritarė.

Delegacija pateko į vartais aptvertą pagrindinę fosfogipso telkinių ir kalnų teritoriją ir 
patikrino skirtingus piramidinių struktūrų sluoksnius. Oras ten buvo neįprastai drėgnas ir 
neseniai labai daug lijo, tačiau tose teritorijos srityse, kurios buvo parodytos delegacijai, 
nebuvo akivaizdžių problemų dėl vandens sulaikymo. Buvo parodyti didžiuliai vamzdynai, 
kuriais iš gamyklos teka srutos, išliejamos ant viršukalnių. Nurodyti kontrolės punktai. 
Delegacijos nariai taip pat aiškiai matė vamzdynus, kuriais vanduo grąžinamas į gamyklą. Šie 
vamzdynai nebuvo itin užmaskuoti ar apsaugoti, iš dalies jie jungė gamyklą ir atliekų 
sąvartyno teritoriją.

Dėl oro sąlygų visa žemė buvo labai šlapia, todėl nariai negalėjo pastebėti jokių dulkių ar oro 
dalelių, kurios būtų kėlusios rūpestį. Be to, nariai negalėjo aplankyti visos teritorijos ir 
neturėjo galimybės stebėti nei vienos iš galimų zonų, kurias peticijų pateikėjai įvardijo kaip 
problemines zonas.
Lankydamiesi kitose teritorijos zonose, Mendanos srityje, ir priėję tvorą, už kurios ant 
radioaktyviųjų gamyklos „Acerinox“ atliekų buvo iškilusi atkurta žemė, nariai galėjo pamatyti 
gerokai užsodintas teritorijas. Taip pat ten buvo mažas komunalinių atliekų sąvartynas, kuris 
nepriklausė nei bendrovei „Fertiberia“, nei gamyklai „Acerinox“. Buvo šiek tiek abejojama 
dėl tinkamo dirvožemio gylio ir dangos, kuri buvo panaudota užterštoms sritims atskirti ir 
buvo matoma tarp daugybės jaunų medžių ir krūmų, pobūdžio bei pievų ir laukinių gėlių 
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laukų, nusidriekusių arčiau upės, gausos. (Įdomu tai, kad nariai neišsiaiškino, kodėl ten buvo 
tiek daug mažų baltų ženklų su juodais triušių atvaizdais, sustatytų kas šimtą metrų ar 
panašiai!) Vis dėlto teritorijoje buvo atkurta tikra paukščių fauna.

Apsilankymas buvo naudingas, tačiau nedavė rezultatų iš dalies dėl laiko stokos ir ribotų 
galimybių laisvai apžiūrėti visą teritoriją.

Asociacijos ir ekspertai:1

Grįždama į viešbutį, delegacija surengė susitikimus su kitomis suinteresuotosiomis šalimis ir 
vietos ekspertais, kad galėtų gauti daugiau aiškinamosios ir galbūt nešališkesnės ir 
objektyvesnės informacijos apie iškilusias problemines sritis.

Išsakydama savo problemas nariams, pirmoji grupė, pergrupuota į asociaciją „Altea“, iškėlė 
konkrečią problemą, susijusią su chroniško nuovargio sindromu. Tačiau šios grupės narių 
būklės ir bendrovės „Fertiberia“ teritorijos ar kitų pramonės objektų ryšys nebuvo akivaizdus. 
Baimindamiesi, kad atliekų teritorijos teršalai galėjo prisidėti prie ligos, jie siekė, kad būtų 
atlikta daugiau jų konkrečios būklės tyrimų.

Biologas Luis Miguel Real Navarrete atkreipė delegacijos dėmesį į ilgalaikį ant upės dugno ir 
aplinkiniuose žemės plotuose esančių toksinių medžiagų, kurių atsirado dėl pramonės 
produkcijos, nevaldomos per pastaruosius metus, taip pat dėl radioaktyviųjų atliekų, poveikį. 
Remiantis jo moksliniu tyrimu, arseno lygis šioje teritorijoje akivaizdžiai 16 kartų didesnis nei 
vidutinis. Ankstesnės atliekos niekada nebuvo tinkamai nukenksmintos, ir tai tebėra 
pagrindinis jo rūpestis.

Dr. Jesus de la Rosa Diaz (Huelvos universitetas) pranešė nariams apie savo Donjanos parko 
tyrimus. Huelvos žiotys – ypatingas vandens šaltinis, kurio didelis rūgštingumas ilgainiui 
pasiekė jūrų aplinką. Jis nustatė keletą didelio kiekio cheminių teršalų, tarp jų seleną, arseną, 
kadmį, cinką, varį ir kt.

Dr. Jose Luis Gurucelain yra prevencinės medicinos specialistas ir kancerologas. Bendrais 
bruožais jis išvardijo sudedamąsias teritorijoje vyraujančios taršos dalis: 30 % iš transporto, 
ypač iš sunkiasvorių sunkvežimių; 30 % iš pačios pramoninės zonos, taip pat iš gamyklos 
„Fertiberia“ ir iš atliekų sąvartyno; 40 % iš kitų šaltinių. Jis atkreipė dėmesį, kad išmetalai iš 
gamyklos kaminų aiškiai matomi ir kad gyventojai tebėra susirūpinę dėl aplinkos poveikio
gyvenimo kokybei. Dr. Jose Luis Gurucelain pažymėjo, kad piliečių suvokimas apie rizikos 
lygius nebūtinai sutampa su ekspertų žiniomis. Jis atkreipė dėmesį, kad iš trijų jam žinomų 
epidemiologinių tyrimų tik vienas buvo paskelbtas ir nepateikta jokios aiškios tyrimo išvados. 
Nagrinėdamas tyrimus, specialistas nustatė ir pažymėjo, kad sieros rūgšties garai kėlė pavojų 
žiemą pirmiausia iš dalies dėl tuo metų laiku vyraujančių vėjų. Kitame tyrime, kuriame 
daugiausia dėmesio skirta apskritai Andalūzijos pietvakariams, nurodytas didesnis nei 
vidutinis pirmalaikis mirtingumas, tačiau palyginus amžiaus grupes šis santykis sumažėjo. 
Nei viename iki šiol atliktame tyrime nėra padaryta išvadų dėl kokio nors priežasties ir 
pasekmės ryšio tarp teritorijos gamyklų ir sveikatos rodiklių, tačiau Dr. Jose Luis Gurucelain 
taip pat pripažino, kad atlikus naujausius tyrimus nustatyta vienuolika kartų didesnė vėžio 

                                               
1 Delegacijai perduota keletas pranešimų ir kompaktinių diskų, kuriuose pateikti duomenys apie jų atliktus 
tyrimus.
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grėsmė moterims toje teritorijoje negu visoje šalyje. Jis atkreipė dėmesį, kad labiau tikėtina, 
jog tai ilgalaikis pasibaisėtinų sąlygų, vyravusių Franko valdymo metais, poveikis, kuris 
visuomenei senėjant tapo pastebimas. Anot jo, nėra jokių abejonių, kad pastaruoju laikotarpiu 
apskritai sveikata pagerėjo.

Paskutinis apklaustas specialistas buvo Rocio Capelo Alvarez, kuris parašė pranešimą apie 
tyrimą, kurio ėmėsi kartu su Dr. Juan Algualcil; jie tyrė 32 bendrovės „Fertiberia“ 
darbuotojus, iš kurių 50 % pasižymėjo urano sąnašų pėdsakais panagių audiniuose, kurie buvo 
tiriami. Apskritai Huelvoje padėtis buvo kitokia.

Delegacijos nariai kreipėsi į ekspertus, prašydami pranešti atsakingoms institucijoms ir 
profesinėms sąjungoms apie išvadas, kad jos galėtų būti patikrintos ir jomis būtų tinkamai 
remiamasi. Nariams vėl kėlė rūpestį tai, kad įvairių asociacijų, mokslinių tyrimų institutų ir 
atsakingų valdžios institucijų dialogas, kurio tema tokia svarbi teritorijai ir jos ateičiai, atrodė 
toks trumpas. Šiuo atžvilgiu buvo vienas ženklas, teikiantis viltį.

Savivaldybės institucijos:
Nariai susitiko su Pedro Rodriguez Gonzalez, Huelvos meru, ir kai kuriais vyresniaisiais 
tarybos nariais. Meras pranešė nariams, kad per 15 jo kadencijos metų šis klausimas nuolat 
kėlė rūpestį ir visą laiką buvo svarstomas. Jis pripažino, kad dėl toksinių ir rūgščių nuosėdų, 
atsiradusių iš vietos pramonės įmonių, buvo lengviau kurti blogą teritorijos įvaizdį. Meras 
reiškė rūpestį, kad vietos žiniasklaida padidino ir sustiprino nuogąstavimus, nors tikrovė, anot 
jo, labai skiriasi. Jis priminė apie svarbius patobulinimus, kurie teritorijoje atlikti aštuntojo 
dešimtmečio pabaigoje, kai sieros rūgšties garai buvo labai paplitę. Meras paneigė paniką 
keliančius gandus apie radioaktyvumo lygį, kuris, jo teigimu, visiškai neviršija priimtinų ribų.

Jis rėmėsi tyrimais, kurie atliekami siekiant gerinti atliekų sąvartyno teritoriją ir atkurti zoną, 
ir pabrėžė, kad bendrovė „Fertiberia“ apmokės 21 mln. EUR išlaidų. Meras domėjosi, ar ES 
galėtų teikti papildomą finansinę paramą tokiam darbui. Jo teigimu, atkurdamos 100 ha, 
savivaldybės institucijos užtruko 12 metų, tačiau jis tikėjosi, kad ateityje atkurti teritoriją bus 
galima greičiau ir veiksmingiau.

Delegacijos nariai pripažino, kad dėl gamyklos „Acerinox“ avarijos vietos pramonė nekalta, 
tačiau dėl avarijos rezultatų vis dėlto reikėjo priimti tinkamą, ilgalaikį ir patikimą sprendimą. 
Šalinti užterštumą vis dar atrodė nepriimtina, apie tai buvo šiek tiek svarstoma.

Meras atsakė pažymėdamas, kad dabartinės kalbos apie taršos lygį perdėtos, o atkurti darnios 
pramonės struktūrą kartu su turizmo plėtra teritorijoje kaip niekad svarbu. Jis pripažino, kad 
trūksta tikslios informacijos ir kad pati bendrovė (jos savininkai ir akcininkai yra Madride) 
visada baiminosi pranešti žmonėms apie tikrą padėtį Huelvoje, nenorėdama atkreipti dėmesio 
į teritoriją. Jis tikėjosi atskleisti tikrąjį žiočių grožį ir nutiesti alėjas link upės.

Nariai atsakė, kad reikia pašalinti užterštumą ir atkurti pramonės teritoriją, siekiant padaryti ją 
tinkamą ilgalaikiam tvariam vystymuisi, nes galimybės statyti ant užteršto dirvožemio 
menkos. Pabrėžta, kad upės dugną taip pat reikia geriau ištirti ir labiau stengtis pašalinti 
užterštumą, nes fosfogipso kalnų ir upės pralaidumo klausimą reikia visiškai išspręsti.

Meras pažadėjo stengtis surengti susitikimą su visomis suinteresuotosiomis šalimis siekiant 
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persvarstyti padėtį ir aptariant klausimus konstruktyviai pasistūmėti į priekį, tačiau jis 
apgailestavo, kad šiuo klausimu vyriausybė niekada jam nepatarė.

Provincijos valdžios institucijos – Diputación:
Nariai susitiko su Petronilla Guerrero, Huelvos provincijos prezidente, ir su jos tarybos nariu, 
atsakingu už atliekų tvarkymą. Ji pasveikino delegacijos narius ir jų pasirinktą problemos 
sprendimo būdą – susitikti su visais susijusiais veikėjais. Ji apgailestavo, kad peticijų 
pateikėjai, teikdami skundus, patys buvo nepakankamai objektyvūs. Jos manymu, problema 
buvo susijusi ne tik su aplinkosauga, bet ir su ekonomika tuo metu, kai teritorijoje ir šalyje 
apskritai buvo siekiama plėtoti ekonomiką ir kurti darbo vietas. Ji labai pabrėžė teigiamus 
provincijos aspektus ir vietos aplinkos grožį, patrauklumą turistams ir investuotojams. 
Teritorijos pramonės svarba turi būti išlaikyta, kaip ir darbo vietos joje. Prezidentė paaiškino, 
kad suvokia savo vaidmenį kaip bendrovių gynėjos nuo visokių išpuolių, nes išpuoliai prieš 
jas – tai išpuoliai prieš provinciją, kuri, jos nuomone, pradėjo ir skatina tvarų vystymąsi. Ji 
skatino pramonės naujoves teritorijoje, kad būtų galima pradėti naują jos plėtros etapą ir iš 
tiesų pamiršti praeitį.

Nariai padėkojo jai už norą pateikti tokį teigiamą provincijos įvaizdį ir pranašumus, tačiau 
taip pat priminė apie rūpestį, kurį peticijų pateikėjai išreiškė delegacijai. Narių nuomone, 
reikia tinkamai spręsti klausimą, susijusį su tuo, kaip gyventojams aiškiai ir objektyviai 
pranešama apie padėtį. Nariai pažymėjo, kad Huelvos miestui tenka mažesnis žemės plotas 
nei atliekų sąvartynui, kurį reikia profesionaliai tvarkyti, pašalinti iš jo užterštumą ir jį atkurti. 
Buvo manoma, kad naudinga žengti bendrą žingsnį kartu su savivaldybės ir provincijos 
valdžios institucijomis, kuris būtų susijęs su pramonės veikla teritorijoje ir Europos teisės 
aktuose pripažintais aplinkosaugos standartais.

P. Guerrero pakartojo savo nuomonę, kad vietos gyventojai nesijaučia sunerimę dėl taršos ir 
užterštumo, kaip kad buvo anksčiau. Ji nesutiko, kad reikia pateikti informaciją, nes taip 
įprasta skelbti klaidinančius pavojaus signalus, o ne ką nors paaiškinti. Ji tikėjosi, kad bus 
kuriamas mokslinis ir techninis parkas ir naujų technologijų sritis siekiant atkurti teritorijos 
ekonomiką ir įvaizdį.

Regionų valdžios institucijos, Junta de Andalucía:
Pirmajame pristatyme pateikta kelių atliktų skirtingų tyrimų santrauka. Juan Luis Ramos, 
Ispanijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos „Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas“ atstovas, pristatė neseniai gautus rezultatus (nuo 2008 m. ir vėliau) apie oro, 
dirvožemio ir nuogrimzdų kokybę, fosfogipso nuosėdų teritoriją, metalų ir organinių junginių 
lygius maisto produktuose, epidemiologiją Huelvos pramoninėje zonoje ir atliekų teritorijoje.1
Išsamiai apžvelgus daugelį peticijų pateikėjams ir delegacijos nariams rūpimų klausimų, 
pateikta keletas svarbių išvadų.

Mirtingumo rodiklis Huelvos teritorijoje buvo panašus į kitų Ispanijos dalių ir į Europos 
Sąjungos, o pagrindinė mirties priežastis buvo vėžys ir širdies bei kraujagyslių ligos. Kalbant 

                                               
1 Žr. nuorodą Medio Ambiente en Andalucia; Junta de Andalucía & EU-FEDER; Informe 2008. (Doc & CD 
Rom).
        Be to, sekretoriate galima gauti atmintuką, į kurį įrašyta pristatymo „Power-point“ formatu kopija ir kiti 
susiję dokumentai.
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apie gyventojams keliamą sunkiųjų metalų (arseno, chromo, kadmio, nikelio ir kobalto) 
pavojų, pasakytina, kad remiantis įrodymais Huelvos gyventojų padėtis šiuo atžvilgiu niekuo 
nesiskyrė nuo padėties kitose regiono dalyse.

Teikdamos išsamią informaciją apie fosfogipso nuosėdas 1 000 ha žemės, padalytos į keturias 
zonas (žr. 1 priedą), valdžios institucijos pateikė šiuos duomenis:

 1 zona: (Marisma del Pinar) fosfogipso nuosėdų kaupimas buvo nutrauktas 1989 m., 
ir Andalūzijos vyriausybė atkūrė apie 400 ha teritoriją, kurioje viršutinis dirvos 
sluoksnis siekė 30–100 cm. Buvo sodinami žoliniai augalai, krūmai ir šiek tiek medžių 
siekiant sutvirtinti dirvožemį ir neleisti, kad fosfogipso nuosėdos pasiektų Tinto upę. 
Dėl to taip pat sumažėjo radono išmetalų.

 2 zona: (Marisma del Rincon Sur) yra dabartinis piramidės formos fosfogipso kalnas, 
kur veikla buvo sumažinta per pusę, o nuosėdų šalinimą planuojama nutraukti iki 
2011 m. pabaigos. Aukščiausias taškas – 25 m.

 3 zona: (Marisma del Rincon Norte) fosfogipso šalinimas nutrauktas 1997 m.; čia yra 
1,5 m gylio apsaugos lagūna, kuriai tenka 60 ha.

 4 zona: (Marisma de Mendana) apie 400 ha teritorija, kuriai priklauso zona, kurioje 
kaupiamos gamyklos „Acerinox“ atliekos. Andalūzijos valdžios institucijos taikė 
panašią dirvožemio ir sodinimo politiką 1 zonoje.

Dėl salvos taršos (išplovų) pavojaus valdžios institucijos atliko bandymus įvairiame gylyje 
8,5 km zonoje ir nerado didelio salvos užterštumo. Vis dėlto nustatytas tam tikras negilus 
paviršinio vandens užterštumas po smarkių liūčių, o tai reiškia, kad lagūnos teritorijoje yra 
šiek tiek užterštų nuotekų. Kalbant apie valdžios institucijų radiacinį vertinimą, pasakytina,
kad nariams buvo pranešta, jog fosfogipso radionuklidai lėtai juda į 1 zonos dirvožemio 
paviršių. Radono išmetalų lygis matuojamas 0,31 mSv per metus – panašus į visoje 
teritorijoje nustatytą lygį.

Regionų valdžios institucijos ir bendrovė „Fertiberia“ pateikė 3 zonos atkūrimo pasiūlymą, 
kuris šiuo metu yra atkūrimo prioritetas. Pasiūlymas štai toks:

o skubiai reikalingi atkūrimo veiksmai;
o būtini zonos struktūrinio stabilumo tyrimai siekiant užtikrinti klausimus, susijusius su 

zonos struktūriniu saugumu;
o pramoninių įrenginių eksploatacijos nutraukimo ir nepralaidžios lagūnos planas;
o tyrimai siekiant užtikrinti tinkamą zonos uždarymą prieš pildant viršutinį dirvožemio 

sluoksnį;
o planas rinkti paviršinį vandenį lietingais laikotarpiais siekiant neleisti fosfogipsui 

pasiekti Tinto upės;
o konkreti trukmė;
o siūlymas naudoti žolinius augalus ir galimybė kai kuriose teritorijose storinti 

dirvožemio paviršių 1–2 m siekiant sugerti CO2;
o poreikis nuolat stebėti dirvos kokybę siekiant užtikrinti tokį pH lygį, kuris, 

užbaigdamas biologinius ciklus, apsaugotų nuo metalų perdavimo ir didintų dirvos 
derlingumą;

o bendresnis visos zonos atkūrimo planas vietos bendruomenės naudai;
o radono išmetalų stebėjimo planas.

Po pristatymų delegacijos nariai buvo šiek tiek sunerimę dėl to, kad tokių tyrimų rezultatų ir 
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pasiūlymų poveikis bendram vietos gyventojų informuotumui akivaizdžiai buvo toks 
nedidelis. Taip pat jie norėjo šiek tiek daugiau sužinoti apie bendrą zonai skirtą planą ir ar jis 
buvo derintas su savivaldybės institucijomis ir pilietine visuomene. Akivaizdu, kad padėtis 
labiau suvokiama siejant ją su praeitimi, o ne su tikrove: esamų gamyklų ir bendro 
neprižiūrimos dykvietės, kurioje sukaupta daug fosfogipso nuosėdų, įspūdžio poveikis 
paprastam piliečiui stipresnis negu daugelio atliktų mokslinių tyrimų duomenų, kuriais 
linkstama rodyti bendrą aplinkosaugos ir sanitarijos parametrų pažangą, įtaka.

Atsakydamos į narių klausimus apie gamyklos „Acerinox“ atliekas, valdžios institucijos 
tvirtino, kad CSN nepatarė pervežti likusių atliekų kitur, pavyzdžiui, į specialius sąvartynus 
Kavrilyje arba Kordoboje. Tačiau, jeigu ekspertai patartų, kad atliekos turėtų būti pašalintos, 
valdžios institucijos tikrai sutiktų. Be to, reikia statyti vietos vandens valymo įrenginius, 
siekiant toliau užtikrinti, kad vanduo, naudojamas atliekoms šalinti, būtų dar labiau 
nukenksmintas, ir dėl sklidimo pavojaus tai taip pat atitinka 3 zonos atkūrimo prioritetą. Jei 
įvyktų avarija (manoma, kad nėra didelio pavojaus), yra parengtas avarinis planas, pagal kurį 
turėtų dalyvauti visos valdžios institucijos ir civilinės gynybos agentūros.

Nariai dėkojo valdžios institucijoms už jų pristatymą ir norą glaudžiai bendradarbiauti su 
misija.

Komentarai ir rekomendacijos:

Vietos gyventojai palankiai vertino pramonės įmones, kurios pradėtos steigti Huelvos mieste 
XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 7-ojo dešimtmečio pradžioje. Tuo metu jos teikė 
regionui užimtumo ir ekonomikos plėtros vilčių, kurios jam buvo reikalingos, o pramonei 
teko pelkyno teritorija, kuri, daugelio nuomone, buvo apnikta uodų ir nedavė jokios 
konkrečios naudos. Tačiau nuolat pilamos pramonės atliekos, iš kurių buvo daug toksinių, ir 
didelė grėsmė vietos gyventojų sveikatai vertė vietinius vis labiau nerimauti. Todėl 
nuotekomis buvo užterštas ne tik pradinis pelkyno plotas, bet ir pats upės baseinas. Nors ir 
pavėluotai, valdžios institucijos pradėjo reaguoti į tokį susirūpinimą, tačiau sprendžiant šią 
problemą lieka rimtų keblumų. (Po tiriamojo nustatymo vizito kovo 18 d. pradėta pažeidimo 
procedūra prieš Ispaniją. Tai reiškia, kad Komisijai svarbus mūsų rūpestis).

Be to, daugeliu atžvilgiu valdžios institucijos nesugebėjo tinkamai reaguoti į pilietinės 
visuomenės rūpestį ir piliečių asociacijų skundus, todėl šios kreipėsi pagalbos į Europos 
Parlamentą.

Delegacija atkreipė dėmesį į pranešimą, kurį parengė Europos Komisija pagal Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 35 straipsnį (nuoroda ES-09/08), taip pat į 
labai kritišką tyrimą, kurį atliko tyrimų komisija CRIIRAD (Nr. 07-117).

Pagrindinė susijusi bendrovė „Fertiberia“ per vizitą bendradarbiavo su delegacija, tačiau 
atsisakė nustatyti bet kokį konkretų pavojų ar problemą. Nors mes neturime galimybės tiksliai 
nustatyti, kiek pavojus reikšmingas, viena aišku, kad jis yra. Todėl, nors ir buvo papildomai 
pateikti keli dokumentų tomai, buvo bandoma išsisukinėti nuo klausimų, o dalyvavę nariai 
neliko patenkinti atsakymais.
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 Nariai pažymėjo, kad kompetentingos nacionalinės institucijos ir savivaldybių bei 
regionų valdžios institucijos akivaizdžiai nepakankamai bendrauja.

 Taip pat paaiškėjo, kad atitinkamos bendrovės, peticijų pateikėjai, su sveikatos 
apsauga susijusios vietos asociacijos ir specialistai akivaizdžiai nepakankamai palaiko 
ryšius.

 Taigi visi suinteresuotieji turi veikti skubiai ir bendradarbiauti, kad galėtų užmegzti 
nuolatinį dialogą ir atkurti pasitikėjimo atmosferą, kurios labai trūksta, siekiant 
išvengti atvejų, galinčių sukelti vietos paniką kai kuriose srityse ir skatinti 
nepasitikėjimą visais tais, kurie dalyvauja. Tuo pat metu vietos žiniasklaidos ir 
asociacijų požiūris į šią problemą turėtų būti išmintingesnis, nes provokacija gali 
pakenkti ieškant tinkamo sprendimo.

 Valdžios institucijos ir atitinkamos bendrovės, visų pirma „Fertiberia“, turėtų sudaryti 
sąlygas atliekų tvarkymo įrangos patikrinimui vietoje atlikti ir leisti peticijų 
pateikėjams kartu su nepriklausomais vertintojais patekti į teritoriją būtent tam, kad šie 
galėtų nurodyti konkrečias zonas, kurios, jų nuomone, ypač pavojingos arba gali būti 
žalingos dėl nuotėkio ar užteršimo.

 Nors atlikta daug mokslinių tyrimų, susijusių su epidemiologija, radiologija, 
toksikologija ir kitomis sritimis, nariai mano, kad šie tyrimai turėtų būti papildyti ir 
kažkaip suderinti, kad būtų galima parodyti konkretų priežastinį pavojingų atliekų 
šalinimo ir jų poveikio visuomenės sveikatai ryšį.

 Siekiant patvirtinti arba paneigti bet kokio lygio užterštumą gaminant fosfogipsą ir 
šalinant jo atliekas ar kitą pramoninę taršą, turėtų būti kuo greičiau atliktas išsamesnis 
konkretus vietinės pramonės įmonių darbuotojų tyrimas. Labai praverstų sąrašas ligų, 
apie kurias pranešta ir kurios galbūt susijusios su šiais galimais užteršimo šaltiniais.

 Reikia atlikti konkretų dirvožemio ir vandens, taip pat upės dugno ir baseino 
užterštumo poveikio tyrimą, paskelbti apie jį viešai ir naudoti kaip atliekų tvarkymo 
priemonę. Šis tyrimas turėtų būti atliktas teritorijoje, kurioje užkastos gamyklos 
„Acerinox“ atliekos, taip pat visose kitose teritorijose. Manome, kad turėtų būti 
kuriama ilgalaikė ir skaidri žemės, oro ir vandens taršos stebėjimo realiu laiku sistema, 
kuri būtų prieinama visiems piliečiams, pavyzdžiui, internete.

 Bet kuriuo atveju visoje teritorijoje turi būti pašalintas užterštumas, siekiant prižiūrėti, 
kad regionas atitiktų visų galiojančių ES teisės aktų nuostatas. Turi būti taikomas 
principas „moka teršėjas“. Jei atitinkamos bendrovės užsidaro, jos vis tiek privalo 
užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų visiškai pašalintas užterštumas ir kad būtų parengtas 
teritorijos atnaujinimo planas.

 Taip pat turi būti nustatytas konkretus tikslas dėl pakartotinių investicijų į teritoriją 
siekiant kurti tvaraus užimtumo galimybes ir perkvalifikuoti teritorijoje dirbančius ar 
anksčiau dirbusius žmones. Manoma, kad atitinkamos valdžios institucijos ir Europos 
Komisija turėtų aptarti prioritetus, siekiant gauti ES lėšų, skirtų tokiam tvariam 
vystymuisi, kurį skatinant atsižvelgiama į teritorijos vientisumą, gyventojus ir aplinką. 
Delegacijos nariai ypač atkreipia dėmesį į poveikį patyrusių darbuotojų padėtį, iš kurių 
beveik visi visą savo darbingą amžių praleido šiose pramonės gamyklose ir kuriems, 
viena vertus, pirmiausia rūpi galimas užterštumas, antra vertus – labiausiai nerimą 
kelia galimas gamyklos uždarymas.
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 Atliekant bet kokius naujus tyrimus ir rengiant būsimo planavimo schemas, turėtų 
dalyvauti peticijų pateikėjai, vietos asociacijos ir atstovaujančios organizacijos, kad 
galėtų padėti rasti perspektyvius sprendimus.

 Iš anksto nepranešusi, atsakinga saugos ir sveikatos institucija vietos pramonės 
įmonėse turėtų rengti papildomos kontrolės vizitus.
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