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Ievads

Pirms vairāk nekā trim gadiem Lūgumrakstu komiteja saņēma pirmos lūgumrakstus no 
Velvas, kuros bija norādīts uz iespējamiem un nopietniem vairāku ES vides direktīvu 
pārkāpumiem, kurus radījusi vietējās rūpniecības un vietējo iestāžu nespēja 1200 hektārus 
plašā teritorijā pareizi apsaimniekot ārkārtīgi toksiskus atkritumus, proti, mēslošanas līdzekļu 
rūpnīcas, kura tagad ieguvusi nosaukumu „Fertiberia”, un četru citu reģiona rūpnīcu 
ražošanas procesa blakusproduktus1.

Lūgumrakstu iesniedzēji arī apgalvo, ka šo atkritumu radītā nopietnā piesārņojuma dēļ tuvējā 
Tinto upē, kā arī purvājos, ko gadiem ilgi izmantoja toksisko un citu bīstamu atkritumu 
apglabāšanai, ieplūdušas naftas produktu un smago metālu nogulsnes. Turklāt viņi norādīja, 
ka šajā atkritumu poligonā tikuši apglabāti arī Kadisā, „Acerinox” rūpnīcā, pirms dažiem 
gadiem (1998. gadā) notikušās avārijas rezultātā radušies radioaktīvie atkritumi (cēzijs 137) 
un ka minētais poligons apdraudējis vietējo iedzīvotāju veselību, jo šī teritorija bijusi viegli 
pieejama sabiedrībai. Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka Andalūzijas reģiona iestāžu 
izstrādātais uzraudzības plāns, kura īstenošana tika uzticēta valsts izveidotai organizācijai 
EGMASA, nebija efektīvs. 

Atkritumu apglabāšanas poligona atrašanās Velvas pilsētas tuvumā un ar to saistītais upju un 
ūdensnoteku piesārņojums, apdraudot vietējo iedzīvotāju veselību, radīja arī nopietnas bažas 
un satraukumu par šīs situācijas iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību kopumā. Tika 
apgalvots, ka tikai pirms 5 mēnešiem neatkarīgi eksperti šajā teritorijā atklājuši arsēna 
putekļus, kas trīskārt pārsniedza pieļaujamās robežvērtības. Satraukumu radīja arī apstāklis, 
ka šīs pamestās rūpnieciskās teritorijas tiešā tuvumā atrodas skolas un slimnīcas. 
Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka viņi pauž vietējo iedzīvotāju neiecietīgo nostāju pret 
ieilgušajiem tiesas procesiem un iestāžu izvairīgo attieksmi. Šāda situācija kavē jebkādu 
dzīvotspējīgu ekonomisko attīstību, kas nākotnē varētu nodrošināt darba vietas iedzīvotājiem. 
Lūgumrakstu iesniedzēji netic, ka politiskās iestādes spētu vai gribētu apņēmīgi rīkoties, lai 
risinātu šos satraucošos jautājumus.

Lūgumrakstu iesniedzēji aprakstīja iepriekšējos negadījumus, kad, iegrimstot augsnei, tika 
pārrauts dambis un radās piesārņojums, kura dēļ upē izmira visas zivis un dzīvās būtnes. Viņi 
apgalvo, ka šobrīd vēl aizvien nav īstenotas neatkarīgās Kodoldrošības padomes programmas. 
Turklāt viņi uzskata, ka pašreizējās teritorijās vispār nebija paredzēts apglabāt bīstamos 
atkritumus atbilstīgi Direktīvas 91/689/EK noteikumiem; šādam nolūkam reģionā bija 
paredzēts poligons Nervā. Attiecīgie rūpniecības uzņēmumi vienkārši patvaļīgi pievienoja šīs 
teritorijas; tās nebija paredzētas to toksisku vielu apglabāšanai, kuras tur pašlaik atrodas. 
Gadiem ilgi upē nekontrolēti ieplūda smago metālu, fosforskābes un fosfoģipša atkritumi.

Daži lūgumrakstu iesniedzēji pauda bažas arī par to, ka rūpnieciskais piesārņojums varētu 
kaitīgi ietekmēt tuvējā Donjanas nacionālā parka teritoriju, kam saskaņā ar Putnu un Dzīvotņu 
                                               
1 Skatīt lūgumrakstus:
Nr. 631/2007, ko Spānijas organizācijas Greenpeace vārdā iesniedza Juan Antonio Lopez de Uralde;
Nr. 1487/2007, ko Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania vārdā iesniedza Luis de la Rasilla Sanchez
Nr. 1682/2008, ko Asociación Mesa de la Ria de Huelva vārdā iesniedza Jose Pablo Vazquez Hierro
un ko Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva vārdā iesniedza Pedro Jimenez San 
Jose, un kam pievienoti 1525 paraksti. (Komitejas priekšsēdētājam vēlāk tika iesniegti vēl 35 000 parakstu.)
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direktīvu piešķirts īpaši aizsargājamas teritorijas statuss un kas sākas pie Velvas upes grīvas 
tālākās robežas.

Par problēmas apjomu varētu liecināt fakts, ka pēdējos piecpadsmit gados, kopš izveidoja 
minētās rūpnīcas, kas šim nabadzīgajam reģionam nodrošināja tik nepieciešamās darba vietas, 
šajā teritorijā apglabāti apmēram 125 miljoni tonnu rūpniecisko atkritumu, galvenokārt 
fosfoģipša virca (kalcija sulfāts)  mēslošanas līdzekļu ražošanas blakusprodukts. Minerālu 
izejvielas ieved no Dienvidāfrikas. Šis materiāls ir toksisks un diezgan radioaktīvs. Sākotnēji 
Spānijas valsts šo 3 600 000 m2 plašo purvāju teritoriju, pamatojoties uz koncesijas līgumu, 
uz 99 gadiem piešķīra izmantošanai uzņēmumiem, lai gan šīs teritorijas piemērotība 
rūpniecisko atkritumu apglabāšanas poligona vajadzībām bija ārkārtīgi apšaubāma1.

Sanāksmes un poligona apmeklējums

Valsts iestādes
Plānoto diskusiju virkni delegācija sāka, uzklausot Valsts Vides ministrijas par piekrastes 
zonu atbildīgo ģenerāldirektori Alicia Paz Antolín. Diskusijā piedalījās arī 
Pablo Martin Huerta. Viņa runāja par to, kāda ir ministrijas nozīme un atbildības jomas 
saistībā ar lūgumrakstu tematu, proti, attiecībā uz piekrastes zonas, kur atrodas fosfoģipša 
sabērumi un citas atkritumu apglabāšanas zonas, apsaimniekošanu. Šajā zonā atrodas 
sabiedrības īpašumā esošas piejūras sauszemes teritorijas, purvāji un dumbrāji, upes grīva, kā 
arī citi sabiedrības īpašumi.

Valsts 1967. gadā, piešķirot koncesiju, iznomāja šo teritoriju uzņēmumam, kas tagad ieguvis 
nosaukumu „Fertiberia” un ražo lauksaimniecībai paredzētus mēslošanas līdzekļus; 
teritorijas nomas līguma darbības termiņš tika pagarināts līdz 2003. gadam. Uzņēmums 
apstrīdēja valdības rīkojumu pārtraukt atkritumu uzglabāšanu, un saskaņā ar tiesas spriedumu 
nomas līguma darbības termiņš tika pagarināts, un atkritumu apglabāšana turpināsies līdz 
2010. gada beigām; pašlaik šis lēmums ir pārsūdzēts Augstākajā tiesā. Tomēr patlaban 
ražošanas apjoms ir samazināts līdz 50 % no iepriekšējās jaudas. 

Būtisks tiesas sprieduma punkts bija rīkojums, ka uzņēmumam „Fertiberia” jāapmaksā 
teritorijas attīrīšanas darbi, kuru izmaksas tika aprēķinātas aptuveni 22 miljonu eiro apmērā 
atbilstīgi principam „maksā piesārņotājs”. Ministrija neatbalstīja uzņēmuma „Fertiberia”
sākotnējo priekšlikumu labiekārtot teritoriju, un tāpēc uzņēmums izstrādāja atkritumu radīto 
risku un kaitējuma izvērtēšanas plānu, lai nodrošinātu to efektīvu un ilgstošu novēršanu. 
Ministrija neuzskata par iespējamu pārvietot atkritumus, galvenokārt tāpēc, ka runa ir par 
milzīgiem apjomiem, taču tā vēlas, lai teritorijā likvidētu piesārņojumu un attīrītu to no 
toksiskajām vielām. Pamatojoties uz pētījumu, ko ministrijas uzdevumā veic „Transatec 
Consultancy” un kurā ir iekļauts epidemioloģisko pētījumu un iesaistīto darbinieku pārbaužu 
rezultātu starpdisciplinārs vērtējums, vispirms tiks veikts izmēģinājuma projekts. 

Ministrija veiks arī hidroģeoloģisko apstākļu analīzi, pārbaudot iepriekšējo pētījumu 
rezultātus un ņemot gruntsūdeņu paraugus. Tiek veikta arī ķīmiskā un radioloģiskā izpēte. 

                                               
1 Spānijas iestādes neatzīst šo teritoriju par atkritumu poligonu, taču atzīst, ka tajā noglabāti rūpnieciskās 
ražošanas blakusprodukti.
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Jāņem vērā, ka jāierīko papildu barjeras, lai novērstu jebkādu iespējamu grunts, ūdens 
nesējslāņa un apkārtējo ūdensteču, proti, Tinto un Odjelas upju turpmāku piesārņošanu. 
Valdības galīgais lēmums būs atkarīgs no tehniskā vērtējuma rezultātiem, un tajā būs iekļauts 
visas teritorijas, visu piesārņoto zonu, vienota atjaunošanas plāna priekšlikums.

Uz jautājumiem par turpmākajiem plāniem saistībā ar šo teritoriju un par iemesliem, kāpēc 
kavējas to īstenošana, ja attiecīgās ES direktīvas, tostarp PINK direktīva un Direktīva par 
bīstamajiem atkritumiem, stājušās spēkā jau pirms vairāk nekā desmit gadiem, delegācijas 
locekļi saņēma atbildi, ka šī ir ļoti sarežģīta problēma. Ministrijas pārstāvji atbildēja, ka 
sākotnējos ģeoloģiskajos pētījumos tika konstatēts, ka māla slānim vajadzētu aizsargāt ūdens 
nesējslāni no jebkāda piesārņojuma riska. 

Delegācijas locekļi pauda bažas par to, ka piesārņotie ūdeņi, kas, kā lūgumrakstu iesniedzēji 
apgalvo, satur arsēnu un kadmiju, tomēr izplūdīs aiz poligona robežām, tādējādi ilgstoši 
piesārņojot upes. Turklāt atkritumu sabērumu apjoms un augstums arī ietekmēja paredzamos 
teritorijas atjaunošanas darbus. Delegācijas locekļi vēlējās saņemt arī atbildes uz jautājumu 
par uzņēmuma „Acerinox” radioaktīvajiem atkritumiem, jo uz šo jautājumu ministrija vēl 
nebija atbildējusi.

Uz šiem jautājumiem atbildēja Kodoldrošības padomes pārstāvis1. CSN šajā teritorijā veica 
pētījumus par poligona, jo īpaši zonas, kurā atrodas „Acerinox” radioaktīvie materiāli, 
radioloģisko ietekmi; tika uzsvērts, ka 1988. gadā Kadisas tuvumā notikušās avārijas rezultātā 
visvairāk piesārņotie materiāli vai nu nekad nav apglabāti Velvā, vai jau ir izvesti. Viņi arī 
apstiprināja, ka fosfoģipša atkritumi satur radioaktīvas vielas nelielā daudzumā.

CSN izpētīja, kā radiācija ietekmē darbinieku veselības stāvokli, un konstatēja, ka, lai gan šī 
ietekme nav „būtiska”, viņi ir aicinājuši uzlabot 1990. gadu beigās ieviestos aizsardzības un 
drošības pasākumus2. 

Vēlāk, 2008. gadā, CSN apšaubīja ilgtermiņa garantijas attiecībā uz jebkādu šīs teritorijas 
radītu piesārņojumu, un Andalūzijas iestādes uzdeva EGMASA veikt papildu pārbaudes un 
pastiprināt 2009. gada decembrī sāktos ierobežošanas pasākumus, tostarp izbūvēt žogu apkārt 
teritorijai. (Līdz tam šī teritorija bija pieejama plašai sabiedrībai.) Vizītes laikā viena zona vēl 
nebija slēgta, lai gan CSN uzskatīja, ka, ievērojot piesardzības pasākumus, sabiedrības 
piekļuve minētajai teritorijai „nav ieteicama”.

Delegācijas locekļi pievērsa uzmanību Francijas neatkarīgās pētniecības komisijas CRIIRAD, 
kas 2007. gadā pēc organizācijas Greenpeace pieprasījuma organizēja pētījumu3, ziņojumam. 
Šajā pētījumā, kuru veicot tika konstatēts augsts toksisko vielu līmenis, tika sagatavoti vairāki 
ieteikumi, piemēram, izstrādāt visaptverošu pārskatu par šajā teritorijā noglabāto atkritumu 
sastāvā esošajām radioaktīvajām vielām, to svaru, daudzumu, radiācijas kopējo līmeni katrā 

                                               
1 Šī Padome ir neatkarīga organizācija, kas tieši atbild Spānijas parlamentam.
2 Skatīt CSN ziņojumu Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de Huelva, kurā pētīta 
kadmija, hroma, niķeļa un kobalta, kā arī arsēna ietekme uz sabiedrības veselību. Ziņojumā secināts, ka šo 
atkritumu klātbūtne būtiski neietekmē sabiedrības veselību un ka vēža izraisītu mirstības gadījumu skaits Velvā 
ir tāds pats kā citās Andalūzijas reģiona pilsētās un apdzīvotās vietās. Skatīt arī Situación del centro de 
recuperación de inertes (CRI-9) de las marismas de Mendana. 14 de Enero 2008.
3 Informe CRIIRAD No:07-117 Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137) 29 de noviembre 2007.
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sektorā; vai nu pārvest bīstamos atkritumus uz citām tiem paredzētām vietām, vai, ja tas nav 
iespējams, uzlabot ierobežošanas pasākumus un novērst noplūdes; nodrošināt ķīmisko un 
radioaktīvo atkritumu pastāvīgu uzraudzību; izveidot ilgtermiņa datu bāzi (pamatojoties uz to, 
ka radioaktivitāte saglabāsies vairākus simtus vai pat vairākus tūkstošus gadu) un turpmāk 
šajā teritorijā aizliegt zemes darbus un būvdarbus. Delegācijas locekļi norādīja, ka 
Euratom direktīvā 96/29 tika noteikts, ka dalībvalstīm līdz 2000. gadam pilnībā jāīsteno šīs 
direktīvas noteikumi, un pauda bažas par to, ka tas acīmredzot nav izdarīts, lai gan stāvoklis 
sāk uzlaboties. 

(Eiropas Komisija atbilstīgi Euratom līguma 35. panta noteikumiem organizēja pētījumu šajā 
teritorijā; delegācijas locekļi to saņēma dienu pirms ierašanās Andalūzijā. Šajā ziņojumā 
apkopoti Spānijas iestāžu lēmumi par situāciju Velvas poligonā un norādīts, ka, apmeklējot 
poligona teritoriju, tika konstatēts, ka, lai gan regulējošo iestāžu uzdevumā pašlaik veiktā 
vides radioloģiskā uzraudzība ir atbilstīga un saskan ar Euratom līguma 35. panta 
noteikumiem, tās tomēr uzskata, ka zināmā mērā būtu jāuzlabo radioloģiskās uzraudzības 
kvalitāte. Turklāt tās apstiprina, ka, īstenojot EGMASA ieteiktos piesārņojuma pārvietošanās 
novēršanas korektīvos pasākumus, poligona māla slānis ir rūpīgi pārbaudīts attiecībā uz 
cēzija 137 klātbūtni1. Vēlāk, atbildot uz komitejas jautājumiem, amatpersonas arī piekrita 
CRIIRAD konstatētajiem faktiem.)

„Fertiberia”
Uzņēmuma „Fertiberia” vadītājs Roberto Ibanez atsaucās Lūgumrakstu komitejas 
aicinājumam uz tikšanos ar delegācijas locekļiem, kā arī prasībai atļaut apmeklēt poligona 
teritoriju. Viņš delegācijas locekļus iepazīstināja ar milzīgu skaitu dokumentu, kuros 
izskaidroti šajā poligonā notiekošie tehniskie un ražošanas procesi un kam pievienotas arī 
attiecīgās teritorijas kartes. Šajā dokumentācijā bija iekļauti arī dokumenti par atkritumu 
poligona atjaunotās daļas augu valsti un ekoloģisko stāvokli2, par fosfoģipša sabērumiem un 
to topogrāfiskajiem radītājiem, kas liecina par sabērumu stabilitāti, kā arī uzskatāms 
salīdzinājums ar citām līdzīgām teritorijām ES3.

„Fertiberia” gadā saražo sešus miljonus tonnu mēslošanas līdzekļu, tādējādi šis uzņēmums 
ierindojas starp vadošajiem mēslošanas līdzekļu rūpnieciskās ražošanas uzņēmumiem Eiropā. 
(Spānijā uzņēmumam pieder piecas rūpnīcas.) Kā blakusprodukts tiek ražota arī sērskābe. 
Minerālu izejvielas ieved no Marokas, kam no Velvas ērti var piekļūt pa jūru. Pretēji citām 
šāda veida rūpnīcām pasaulē  Dienvidāfrikā, Lībijā un Marokā  šeit atkritumus apglabā 
nevis jūrā, bet gan zemē, poligonā, kuru delegācija gatavojas apmeklēt un kas šobrīd aptver 
apmēram 850 hektāru. Šķiet, ka daļu atkritumu pārved apglabāt reģionā pamestās raktuvēs. 
Uzņēmuma vadītājs uzskata, ka vides piesārņošanas risks ir niecīgs. Uzņēmums, sadarbojoties 
ar pašvaldības iestādēm, pēdējā laikā aktīvi īsteno augu valsts atjaunošanas pasākumus. 
Uzņēmuma vadītājs uzskata, ka atkritumu poligona izstarotais radiācijas līmenis ir daudz 
zemāks par apkārtējās vides dabīgo radiācijas līmeni. Atbildot uz jautājumiem par 
                                               
1 Eiropas Komisija, Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāts, H direktorāts – kodolenerģētika. Tehniskais 
ziņojums par Velvas teritorijām. Fosfoģipša sabērumi un CRI-9. Atsauce: ES-09/08, poligona apmeklējums 
2009. gada 14.– 17. septembrī.
2 Fabrica de Huelva; Revegetacin del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto.
Febrero, 2010.
3 Rīme - BE, Kavala - GR, Engis - BE, Saloniki - GR, Grand Quevilly - FR, Sīlinjervi - FI, Police - PL, 
Boļeslavice - PL, Kedaiņi - LT. Pieejams arī Velvas atjaunotās teritorijas iespējamais modelis.
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„Acerinox” atkritumiem, Ibanez kungs teica, ka par tiem bija atbildīga EGMASA un 
Andalūzijas iestādes, nevis „Fertiberia”.
Uzņēmuma vadītājs izskaidroja procesu, kurā samazinās atkritumu izkliedēšana ģeogrāfiskā 
platība, tomēr vienlaikus ievērojami palielinot fosfoģipša sabērumu augstumu. Visi sabērumu 
un poligona pētījumi apstiprināja, ka nav apdraudēta ne to stabilitāte, ne arī tehniskie rādītāji.

Viņš teica, ka līdz Augstākās tiesas lēmumam par teritorijas galīgo slēgšanu, ievērojot 
zemākas instances tiesas lēmumu, ražošanas apjoms (un tādējādi arī fosfoģipša atkritumu 
noglabāšanas apjoms poligonā) tika samazināts par 50 %. Viņš teica — ja lēmums būs 
uzņēmumam nelabvēlīgs, šī rūpnīca, iespējams, piespiedu kārtā būs jāslēdz līdz 2012. gadam, 
un tādējādi tiks zaudētas daudzas darba vietas. (Vēlāk, tajā pašā dienā, delegācijas locekļi 
tikās ar arodbiedrību pārstāvjiem.)

Daudz neoficiālākās diskusijās uzņēmuma vadītājs atzina, ka pagājušā gadsimta sešdesmitajos 
gados un pat kādu laiku pēc tam pret vides aizsardzību izturējās diezgan augstprātīgi un 
nevērīgi. Tomēr, valstij attīstoties, šie faktori kļuva aizvien svarīgāki, un visiem rūpniecības 
uzņēmumiem bija obligāti jāievēro ierobežojumi attiecībā uz vidi. Viņš stāstīja, ka, piemēram, 
slēgto kanalizāciju ierīkošana un ierobežojošu pasākumu attīstība veicinājusi ūdens cikla 
apsaimniekošanu, turpretim agrāk ūdenim vienkārši ļāva aizplūst projām. (Jautājums par 
ūdens ciklu ir pamatjautājums, jo pulverveida vai smilšu graudu veida cietie atkritumi, 
sajaucoties ar ūdeni, aizplūst kilometriem tālu no ražošanas vietas un atkritumu sabērumiem. 
Sauso atkritumu nogulšņu un liekā ūdens noplūdes dēļ radusies vajadzība ierīkot pareizu un
tehniski saskaņotu notekūdeņu savākšanas sistēmu. Novadītais ūdens atgriežas rūpnīcas 
teritorijā un tiek atkārtoti lietots, tādējādi radot noslēgtu ciklu. Iepriekš tika lietots upes 
ūdens.) 

Slēgta cikla ūdens aprites sistēma var darboties, vienīgi apvienojot to ar piramidālo sabērumu 
sistēmu, kas, kā uzņēmuma vadītājs teicis Andalūzijas iestādēm, arī ir labākais veids, kā 
novērst ūdens novadīšanu upē. Šķiet, ka pirms sabērumu izveidošanas tika veikts ietekmes uz 
vidi novērtējums.

Uzņēmuma vadītājs sacīja, ka valsts un reģiona iestāžu starpā bijušas dažas domstarpības par 
kompetences jomām, un viņa uzņēmums daudzos gadījumos bijis iesaistīts divu politisku 
instanču konfliktā.

Delegācija pauda bažas par pareiza dialoga un apspriešanās acīmredzamo trūkumu dažādu 
valdības līmeņu un „Fertiberia” darbinieku, arodbiedrību un vietējo iedzīvotāju starpā. Tika 
teikts, ka nekad nav notikušas sanāksmes ar pašvaldības iestāžu un visu iesaistīto pušu 
pārstāvju piedalīšanos, tādējādi graujot dažādu apvienību, politisko partiju un pašvaldības 
vadītāju savstarpējo uzticēšanos un cieņu. Šie apstākļi izraisījuši arī protestus un tagad, 
iespējams, veicinās rūpnīcas slēgšanu. Šķiet, uzņēmums nav arī mēģinājis sākt dialogu. 

Galvenie arodbiedrību vadītāji, kas pārstāvēja UGT, FIA-UGT, kā arī provinces vadītāji, bija 
ieradušies uz tikšanos ar delegāciju. Velvas FIA-UGT ģenerālsekretārs Luciano Gomez
delegācijai nosūtīja dokumentu, kurā pausta ļoti skaidra viņa vadītās organizācijas nostāja un 
stingrs protests pret faktu sagrozīšanu, atbalstot viedokli, ka „Fertiberia” rūpnīcā vairs nav 
nekādu ekoloģisku problēmu, kā arī pauž nožēlu par ļoti negatīvo rūpnīcas tēlu, ko sabiedrībā 
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izplata tie, kas vēlas rūpnīcas slēgšanu1. Arodbiedrība iepazīstināja delegāciju ar savu Velvas 
provinces un pilsētas vides apstākļu vērtējumu. Četrdesmit procentus provinces aptver 
aizsargājamas teritorijas, piemēram, Donjanas nacionālais parks, Sierra de Aracena un Picos 
de Aroche. Marismas del Odiel atrodas UNESCO atzītā dabas parka teritorijā, un pilsētā ir 
gandrīz vistīrākais gaiss visā reģionā. Arodbiedrība uzskata, ka citādi domājošie ir mēģinājuši 
nomelnot šī reģiona tēlu, netaisni atspoguļojot reālo situāciju.

Viņi ierosina, ka zinātnieku grupa šo poligonu varētu salīdzināt ar citiem līdzīgiem 
poligoniem Eiropā. Viņi pauž nopietnas bažas par to, ka paredzamais darba vietu zaudējums 
negatīvi ietekmēs vietējās kopienas, un baidās, ka „Fertiberia” rūpnīcas negatīvā tēla un 
darbības veida dēļ nebūs iespējami alternatīvi risinājumi. Arodbiedrības pārstāvis apgalvoja, 
ka, neraugoties uz nepieciešamību dažas lietas uzlabot, viņi ir pārliecināti, ka kopumā 
uzņēmums darbojas atbilstīgi ES noteikumiem un prasībām, un savu apgalvojumu 
pamatošanai atsaucās uz CSN un Enerģētikas un transporta ĢD ziņojumiem. 

Viņuprāt, salīdzinot ar citām Eiropas rūpnīcām, kas ražo līdzīgus produktus, šīs rūpnīcas 
darbība varētu būt ļoti izdevīga, un uzskata, ka viņi ir cietuši politisku iemeslu dēļ. Viņi 
atbalstīja rūpnieciskās ražošanas un drošas vides līdzāspastāvēšanu. Atbildot uz delegācijas 
locekļu jautājumiem par cilvēku veselības stāvokli, viņi teica, ka par šo jautājumu viņi 
neraizējas un ka rūpnīcā pilnībā tiek ievēroti veselības aizsardzības un drošības noteikumi. 
Viņi atzina, ka pagātnē situācija patiešām ir bijusi citāda, bet ir veltīts daudz pūļu tam, lai šīs 
lietas sakārtotu, un viņi uzstāja, ka jāņem vērā arī šis apstāklis. Viņi teica, ka reāla 
apdraudējuma gadījumā viņi tiktu skarti vistiešāk un ka rīkotos atbilstīgi. Kā tika teikts, tad 
ikgadējo veselības pārbaužu laikā nav konstatētas nekādas īpašas novirzes no normas.

Teritorijas apmeklējums (pirms tikšanās ar arodbiedrībām) norisinājās uzņēmuma vadītāja un 
viņa kolēģu klātbūtnē, taču uzņēmuma pārstāvji noraidīja lūgumu vēlāk šo vietu apmeklēt 
kopā ar dažiem lūgumrakstu iesniedzējiem.

Caur žoga vārtiem delegācija iegāja galvenajā teritorijā, kur atrodas fosfoģipša dīķi un 
sabērumi, un apskatīja piramidālā sabēruma dažādos slāņus. Laiks bija neierasti mitrs un 
diezgan lietains, tomēr delegācijai rādītajās teritorijās nebija problēmu ar ūdens ierobežošanu. 
Tika rādītas milzīgas caurules, pa kurām virca no rūpnīcas tika novadīta uz sabēruma virsmu. 
Tika parādīti kontrolpunkti. Delegācijas locekļi arī skaidri redzēja caurules, pa kurām ūdens 
atgriezās rūpnīcā. Tā cauruļu daļa, kas savienoja rūpnīcu ar atkritumu poligonu, nebija 
speciāli aizsegta vai aizsargāta.

Laika apstākļu dēļ zeme apkārtnē bija ļoti slapja, un tāpēc delegācijas locekļi nevarēja novērot 
nekādus iespējami aizdomīgus putekļus vai vēja atpūstas daļiņas. Delegācijas locekļi nevarēja 
arī apskatīt visu poligonu un izpētīt tās zonas, kuras lūgumrakstu iesniedzēji uzskatīja par 
problemātiskām.
Apskatot pārējās poligona zonas la Mendana teritorijā, staigājot gar žogu, aiz kura atradās 
rekultivētā augsne virs Acerinox radioaktīvajiem atkritumiem, delegācijas locekļi varēja 
aplūkot teritorijas, kurās bija veikti nozīmīgi augu valsts atjaunošanas pasākumi. Tur atradās 

                                               
1 Šis dokuments ar diviem pielikumiem jāreģistrē kā lūgumraksts un jāiekļauj lietā par šo jautājumu. Pielikumos 
ir iekļauts zinātnisko pētījumu apkopojums un iepriekš citētā CRIIRAD ziņojuma analīze, kam, kā uzskata 
arodbiedrība, trūkst ticamības un kas pamatota uz nepilnīgiem pierādījumiem.
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arī neliels pašvaldībai piederošs atkritumu poligons, kam nav nekādas saistības ar 
„Fertiberia” vai „Acerinox” uzņēmumu. Radās zināmas šaubas par to, vai piesārņoto 
teritoriju nosegšanai izmantotās augsnes kārtas biezums un pārklājuma materiāla sastāvs ir 
atbilstīgi; caur jaunajiem kokiem un krūmiem un zālaugu un savvaļas ziedu pārpilnību varēja 
redzēt teritoriju pie upes. (Savādi, bet delegācijas locekļi nevarēja noskaidrot, kāpēc apmēram 
ik pēc simts metriem bija izvietotas mazas, baltas zīmes, kurās bija redzami melni truši!) Taču 
šajā teritorijā patiešām bija apmetušās tādas putnu kolonijas, kuras bija atjaunotas. 

Šis apmeklējums bija lietderīgs, tomēr nepārliecinošs, daļēji laika trūkuma dēļ un tāpēc, ka 
nebija iespējams brīvi apstaigāt teritoriju. 

Apvienības un eksperti1

Pēc atgriešanās viesnīcā delegācija rīkoja tikšanās ar citām ieinteresētajām pusēm un 
vietējiem ekspertiem, lai iegūtu papildu informāciju par lietas apstākļiem un, iespējams, 
daudz neatkarīgāku un objektīvāku informāciju par līdz šim apmeklētajām problemātiskajām 
teritorijām.

Pirmā grupa — apvienība Altea — apspriešanai ar delegācijas locekļiem izvirzīja konkrētu 
jautājumu par hroniskā noguruma sindromu. Tomēr nebija pierādījumu, ka viņu stāvokli 
ietekmējuši apstākļi „Fertiberia” poligonā vai citu rūpnīcu poligonos. Viņi vēlējās, lai šī 
īpašā slimība tiktu rūpīgāk izpētīta, paužot bažas par to, ka atkritumu poligonā esošās 
piesārņotājvielas un toksiskais piesārņojums varētu viņu stāvokli pasliktināt.

Biologs Luis Miguel Real Navarrete pievērsa delegācijas uzmanību upes gultnē un apkārtējā 
teritorijā esošo toksisko vielu pastāvīgai kumulatīvai ietekmei, kuras tur nokļuvušas 
iepriekšējos gados nekontrolētas rūpnieciskās ražošanas dēļ, kā arī no radioaktīvajiem 
atkritumiem. Šajā pētījumā konstatēts, ka arsēna līmenis, šķiet, 16 reižu pārsniedz šīs 
teritorijas vidējo līmeni. Vēl līdz šim brīdim nav veikta pareiza iepriekš noglabāto atkritumu 
attīrīšana, un tas rada galvenās bažas.

Dr. Jesus de la Rosa Diaz (Velvas universitāte) informēja delegācijas locekļus par saviem 
pētījumiem Donjanas nacionālajā parkā. Velvas grīva ir unikāla ūdenskrātuve, caur kuru 
gadiem ilgi jūras vidē ir nokļuvis paaugstināts skābju līmenis. Viņš norādīja uz vairākiem 
ķīmiskiem piesārņotājiem, tostarp selēnu, arsēnu, kadmiju, cinku, varu un citiem, kuru līmenis 
ārkārtīgi pārsniedz pieļaujamās robežvērtības. 

Dr. Jose Luis Gurucelain ir profilaktiskās medicīnas speciālists un onkologs. Viņš vispārīgi 
uzskaitīja šā apgabala galvenos piesārņojuma avotus: 30 % rada satiksme, jo īpaši smagie 
automobiļi; 30 %  rūpnieciskā zona, tostarp „Fertiberia” rūpnīca un atkritumu poligons; 
40 %  citi avoti. Viņš norādīja, ka rūpnīcas skursteņa izplūdes gāzes ir skaidri redzamas un 
ka iedzīvotāji joprojām raizējas par vides ietekmi uz dzīves kvalitāti. Viņš norādīja, ka 
iedzīvotāju izpratne par riska pakāpi ne vienmēr obligāti atbilst ekspertu izpratnei. Viņš 
norādīja, ka no trim viņam zināmajiem epidemioloģiskajiem pētījumiem tikai viens ir 
publicēts, un tajā nav konkrētu secinājumu. Vadoties pēc šiem pētījumiem, viņš secināja un 
norādīja, ka sērskābes izgarojumi bija bīstami ziemas mēnešos, īpaši daļēji tāpēc, ka šajā 
gadalaikā ir ļoti vējains. Citā pētījumā, kas kopumā veltīts Andalūzijas dienvidrietumu daļai, 
                                               
1 Delegācija saņēma vairākus CD Rom ierakstītus ziņojumus ar detalizētu izmeklēšanas un pētījumu aprakstu.
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konstatēts, ka agrīnas mirstības gadījumu līmenis pārsniedz vidējo līmeni, taču, salīdzinot 
vecuma grupas, šo gadījumu skaits samazinājās. Līdz šim nevienā pētījumā nav secināts, ka 
starp reģiona rūpnīcām un veselības rādītājiem pastāv cēloņu un seku kopsakarība, tomēr viņš 
arī atzina, ka jaunākie pētījumi norāda uz to, ka šajā reģionā sieviešu saslimstība ar vēzi 
vienpadsmit reižu pārsniedz vidējos rādītājus valstī. Viņš uzsvēra, ka šajā gadījumā, 
iespējams, iedzīvotājiem novecojot, varētu izpausties Franko režīma šausmīgo apstākļu 
ilgtermiņa sekas. Viņš teica, ka kopumā iedzīvotāju veselības stāvoklis pēdējā laikā 
neapšaubāmi ir uzlabojies.

Pēdējā speciāliste, ko intervēja, bija Rocío Capelo Alvarez, kura ziņoja par kopā ar 
Dr. Juan Algualcil veikto darbu, pārbaudot 32 ”Fertiberia” poligona strādnieku veselības 
stāvokli: 50 % šo strādnieku analīzēm ņemtajos pirkstu nagu audos tika konstatētas urāna 
nogulsnes. Velvā kopumā šāda parādība netika novērota nebija.

Delegācijas locekļi lūdza ekspertiem savu izmeklējumu rezultātus iesniegt atbildīgajām 
iestādēm un arodbiedrībām, lai tos būtu iespējams pārbaudīt, un uz tiem varētu atsaukties 
pareizi. Vēlreiz jāteic, ka delegācijas locekļi pauda bažas par acīmredzamo dažādu apvienību, 
pētniecības institūtu un atbildīgo iestāžu savstarpējā dialoga trūkumu šim reģionam un tā 
nākotnei tik svarīgā jautājumā. Šajā sakarā bija vērojama zināma bezrūpīga attieksme.

Pašvaldības iestādes
Delegācijas locekļi tikās ar Velvas mēru Pedro Rodriguez Gonzalez kungu un dažiem 
augstākajiem padomniekiem. Mērs informēja delegācijas locekļus par to, ka viņa 15 gadu 
ilgajā pilnvaru laikā šis jautājums pastāvīgi rada satraukumu un izraisa debates. Viņš atzina, 
ka vietējo rūpniecības uzņēmumu toksisko un skābes saturošo atkritumu dēļ par šo reģionu 
izveidojies negatīvs priekšstats. Viņš pauda bažas par to, ka daudzi vietējie plašsaziņas 
līdzekļi šīs bailes ir sakāpinājuši un pastiprinājuši, lai gan, viņaprāt, reālā situācija ir pilnīgi 
atšķirīga. Viņš atgādināja, ka kopš septiņdesmito gadu beigām, kad fosforskābes izgarojumi 
bija novērojami ļoti bieži, šajā teritorijā veikti ievērojami uzlabojumi. Viņš noliedza 
trauksmes cēlāju baumas par paaugstināto radioaktivitātes līmeni, kas, kā viņš apgalvoja, 
nepārsniedz pieļaujamās robežas.

Viņš atsaucās uz pētījumiem, kas tika veikti, lai uzlabotu atkritumu poligona teritoriju un 
rekultivētu šo zonu, kā arī uz to, ka šajos pasākumos „Fertiberia” ieguldīs 21 miljonu eiro. 
Viņš vēlējās zināt, vai ES būtu iespējams šim darbam piešķirt papildu finansiālu atbalstu. 
Viņš teica — lai rekultivētu 100 hektārus zemes, pašvaldības iestādēm bija vajadzīgi 12 gadi, 
taču viņš cer, ka nākotnē tas notiks daudz ātrāk un efektīvāk.

Delegācijas locekļi neatzina, ka „Acerinox” avārija notikusi vietējās rūpniecības kļūmes dēļ, 
bet atzina, ka avārijas seku likvidēšanai tomēr bija vajadzīgs pareizs, uzticams ilgtermiņa 
risinājums. Jau tika minēts, ka teritorijas attīrīšanas pasākumi vēl aizvien nešķiet pieņemami. 

Savā atbildē viņš norādīja, ka piesārņojuma līmenis šobrīd tiek pārspīlēts un ka tagad, 
svarīgāk, nekā agrāk, ir atjaunot rūpnīcas ražošanas procesus, ilgtspējīgu rūpniecību 
apvienojot ar tūrisma attīstību reģionā. Viņš atzina, ka trūkst pareizas informācijas un ka 
uzņēmuma (kura īpašnieki un akciju daļu turētāji atrodas Madridē) pārstāvji, nevēloties 
pievērst šai teritorijai pārmērīgu uzmanību, vienmēr ir baidījušies informēt iedzīvotājus par 
patieso situāciju Velvā. Viņš pauda cerību, ka varēs atklāt upes grīvas patieso skaistumu un 
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uzbūvēt ceļus uz upi.

Delegācijas locekļi atkārtoti uzsvēra nepieciešamību attīrīt teritoriju, kā arī atjaunot 
rūpniecisko zonu, lai tajā nodrošinātu ilgtermiņa attīstību, jo tik drīz nebūs iespējams būvēt uz 
piesārņotās zemes. Arī upes gultne prasa lielākus ieguldījumus, un tika uzsvērts, ka vairāk 
pūļu jāvelta attīrīšanas pasākumiem, jo noteikti jāatrisina jautājums par fosfoģipša sabērumu 
caurlaidību un saikni ar upi.

Mērs apliecināja, ka viņš mēģinās sarīkot sanāksmi, kur piedalītos visas ieinteresētās puses, 
lai pārskatītu situāciju un veicinātu lietišķas debates, taču viņš pauda nozēlu par to, ka valdība 
par šo jautājumu ar viņu nekad nav apspriedusies.

Provinces iestādes: Diputación
Delegācijas locekļi tikās ar Velvas provinces prezidenti Petronilla Guerrero kundzi un viņas 
padomnieku atkritumu apsaimniekošanas jautājumos. Viņa atzinīgi vērtēja delegācijas locekļu 
darbu un ierosinājumu jautājuma risināšanas nolūkā tikties ar visām iesaistītajām pusēm. Viņa 
pauda nožēlu par to, ka lūgumrakstu iesniedzēju sūdzības ir bijušas neobjektīvas. Viņa 
uzskata, ka pašlaik, kad reģions un valsts meklē iespējas attīstīt ekonomiku un radīt darba 
vietas, šis ir ne vien ekoloģisks, bet arī ekonomisks jautājums. Viņa īpaši uzsvēra šīs 
provinces pozitīvās īpašības un vietējās dabas skaistumu, tās pievilcību apmeklētājiem un arī 
ieguldītājiem. Jāsaglabā šā reģiona rūpnieciskā nozīme un darba vietas, kas padara to 
pievilcīgu. Viņa paskaidroja, ka viņas uzdevums, viņasprāt, ir aizsargāt uzņēmumus pret 
visiem uzbrukumiem, jo uzbrukumi tiem ir uzskatāmi arī par uzbrukumiem visai provincei, 
kam izdevīga ir ilgtspējīga attīstība; viņa uzskata, ka šajā ziņā province atrodas priekšgalā. 
Viņa atbalstīja jaunu rūpniecības nozaru attīstību šajā reģionā, kas ļautu tam sasniegt jaunu 
attīstības pakāpi un pārliecinoši atvadīties no pagātnes.

Delegācijas locekļi pateicās viņai par vēlmi veidot pozitīvu provinces tēlu un izmantot tās 
priekšrocības, tomēr viņi atgādināja lūgumrakstu iesniedzēju un delegācijas bažas. 
Delegācijas locekļi atzina, ka jautājums par to, kādā veidā iedzīvotājiem sniegt skaidru un 
objektīvu informāciju, jārisina pareizi. Delegācijas locekļi norādīja, ka Velvas pilsēta aizņem 
mazāku teritoriju nekā atkritumu poligons, kura teritorija ne vien profesionāli jāapsaimnieko 
un jāattīra, bet arī jāatjauno. Tika atzīts, ka lietderīgi būtu izmantot apvienotu pieeju, 
teritorijas rūpnieciskajās darbībās iesaistot pašvaldības iestādes un ņemot vērā Eiropas tiesību 
aktos atzītus vides noteikumus.

Guerrero kundze atkārtoti uzsvēra to, ka, viņasprāt, vietējie iedzīvotāji neuztraucas par 
piesārņojumu un toksisko piesārņojumu tāpēc, ka tā jau ir pagātne. Viņa nepiekrita 
jautājumam par saziņu, jo tā drīzāk tika izmantota viltus trauksmei, nevis paskaidrojumiem. 
Viņa pauda cerību, ka reģiona ekonomikas un publiskā tēla atjaunošanas labā tiks izveidots 
zinātnes un tehnikas parks un jauno tehnoloģiju zona.

Reģiona iestādes: Junta de Andalucía
Sākumā notika iepazīstināšana ar vairāku atšķirīgu pētījumu kopsavilkumu. Juan Luis Ramos, 
kas pārstāvēja Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sākumā minēja nesen atklātos 
faktus (sākot ar 2008. gadu un vēlāk) par gaisa, augsnes un nogulumiežu kvalitāti, fosfoģipša 
apglabāšanas poligonu, metālu un organisko savienojumu klātbūtni pārtikā, Velvas 
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rūpnieciskās teritorijas un atkritumu poligona epidemioloģisko stāvokli1. Plašā pārskatā par 
daudziem jautājumiem, kas satrauca lūgumraksta iesniedzējus un delegācijas locekļus, notika 
iepazīstināšana ar dažiem svarīgiem atklājumiem. 

Mirstības rādītāji Velvas teritorijā ir līdzīgi šiem rādītājiem citās Spānijas daļās un ES, sirds 
un asinsvadu slimības ir visbiežāk sastopamais nāves cēlonis, nākamajā vietā seko vēzis. 
Attiecībā uz jautājumu par iedzīvotāju saskari ar smagajiem metāliem (arsēnu, hromu, 
kadmiju, niķeli un kobaltu) pierādījumi liecina, ka nav novērotas atšķirības starp Velvas un 
citu reģiona daļu iedzīvotājiem.

Sniedzot detalizētu pārskatu par fosfoģipša apglabāšanu vairāk nekā 1000 hektāru plašā 
teritorijā, kas sadalīta četrās zonās (skatīt 1. pielikumu), iestādes sniedza šādu informāciju.

 1. zona: (Marisma del Pinar) fosfoģipša apglabāšana pārtraukta 1989. gadā un 
Andalūzijas valdība atjaunoja šo teritoriju apmēram 400 hektāru platībā, pārklājot to 
ar 30 līdz 100 cm biezu aramkārtu, iesējot zāli, iestādot krūmus un dažus kokus, lai 
nostiprinātu augsni un novērstu fosfoģipša noplūdi Tinto upē. Šie pasākumi 
samazināja arī radona emisiju apjomu.

 2. zona: (Marisma del Rincon Sur) pašreizējais fosfoģipša piramidālais sabērums, kura 
ekspluatācija samazināta uz pusi un kur līdz 2011. gadam paredzēts pārtraukt 
atkritumu apglabāšanu. Augstākajā punktā sabērums sasniedz 25 metrus.

 3. zona: (Marisma del Rincon Norte) fosfoģipša apglabāšana pārtraukta 1997. gadā; 
šeit drošības dambi 60 hektāru platībā paredzēts nosegt ar 1,50 metru biezu augsnes 
kārtu.

 4. zona: (Marisma de Mendana) aptver apmēram 400 hektārus plašu teritoriju, kā arī 
teritoriju, kur apglabāti „Acerinox” atkritumi. Arī šeit Andalūzijas iestādes veica 
1. zonas nosegšanai līdzīgus pasākumus.

Attiecībā uz izskalojumu radīto piesārņojumu iestādes apmēram 8,5 kilometru zonā veica 
analīzes dažādos dziļumos un nekonstatēja dziļu izskalojumu radītu piesārņojumu. Tomēr tika 
atklāts neliels virszemes ūdeņu piesārņojums pēc lietusgāzēm, norādot uz notekūdeņu nelielu 
piesārņojumu drošības dambja zonās. Attiecībā uz iestāžu veikto radioloģisko vērtējumu 
delegācijas locekļi saņēma informāciju par to, ka ir novērota neliela radionuklīdu noplūde no 
fosfoģipša līdz nosedzošajam slānim 1. zonā. Izmērītais radona emisiju līmenis nepārsniedz 
0,31mSv/gadā, kas atbilst līmenim teritorijā kopumā.

Reģiona iestādes un „Fertiberia” izstrādājušas priekšlikumu 3. zonas atjaunošanai, kas 
pašlaik ir prioritāte. Tas ir šāds:

o steidzami jāveic atjaunošanas pasākumi;
o jāveic pētījumi par zonas strukturālo stabilitāti, lai varētu atrisināt jautājumu par tās 

strukturālo drošību;
o jānodrošina rūpnīcas telpu slēgšana un drošības dambja necaurlaidība;
o jāveic pētījumi, lai nodrošinātu atbilstīgu zonas blīvējumu pirms aramkārtas 

uzbēršanas;

                                               
1 Skatīt: Medio Ambiente en Andalucia; Junta de Andalucía & EU-FEDER; Informe 2008. (Dokumenti un 
CD Rom)
    Arī Power-point prezentācijas kopija un citi attiecīgie dokumenti ir ievietoti USB zibatmiņā, ko var saņemt 
sekretariātā.
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o jāizstrādā virskārtas ūdens savākšanas plāns lietus periodā, lai novērstu fosfoģiopša 
iekļūšanu Tinto upē;

o jāizveido īpašs grafiks;
o ieteicams izmantot zālaugus un jāapsver iespēja dažās zonās palielināt augsnes kārtu 

no 1 līdz 2 metriem, lai radītu CO2 piekļuvi;
o pastāvīgi jāuzrauga augsnes kvalitāte, lai nodrošinātu tādu pH līmeni, kas pasargātu no 

metālu izdalīšanās un palielinātu augsnes auglību bioloģiskā cikla īstenošanai;
o jāizstrādā plašāki, kopienai kopumā izdevīgāki zonas atjaunošanas plāni;
o jāizstrādā radona emisiju apjoma uzraudzības plāns.

Ņemot vērā prezentācijas, delegācijas locekļi bija zināmā mērā satraukti par to, ka šādu 
pētījumu rezultāti un priekšlikumi acīmredzot nav pietiekamā mērā darīti zināmi vietējiem 
iedzīvotājiem. Viņi arī vēlējās uzzināt mazliet vairāk informācijas par šai teritorijai izstrādāto 
vispārējo plānu un vai tas vispār ir saskaņots ar pašvaldības iestādēm un pilsonisko 
sabiedrību. Šīs situācijas izpratne acīmredzami ir vērsta uz pagātni, nevis uz faktisko stāvokli: 
parasto iedzīvotāju daudz vairāk ietekmē rūpnīcu esamība un kopējais priekšstats par 
neuzraudzītu atkritumu poligonu, kur atrodas lielākā daļa fosfoģipša sabērumu, nevis vairākos 
zinātniskos pētījumos atklātie konkrētie fakti, kas liecina par pakāpenisku ekoloģisko un 
sanitāro rādītāju uzlabošanos. 

Atbildot uz delegācijas locekļu jautājumiem par „Acerinox” atkritumiem, iestādes atkārtoti 
uzsvēra, ka CSN bija pret atlikušo atkritumu pārvietošanu uz kādu citu vietu, izņemot speciālo 
poligonu Kavrilā vai Kordovā. Tomēr, ja jau tika saņemti ekspertu norādījumi par šo 
atkritumu aizvākšanu, tad iestādēm tie noteikti bija jāievēro. Jāizstrādā arī vietējais ūdens 
attīrīšanas plāns, lai novērstu attiecīgajā procesā izmantotā ūdens turpmāku piesārņošanu, kas 
saskan arī ar 3. zonas atjaunošanas prioritātēm pārmērīgā daudzuma radītā iespējamā riska 
dēļ. Ārkārtas situācijām (un risks tiek uzskatīts par nenozīmīgu) ir izstrādāts rīcības plāns 
ārkārtas gadījumos, iesaistot visas iestādes un civilās aizsardzības aģentūras.

Delegācijas locekļi pateicās iestāžu pārstāvjiem par prezentāciju un vēlmi pilnībā sadarboties 
ar misiju.

Komentāri un ieteikumi 

Pagājušā gadsimta piecdesmito gadu beigās un sešdesmito gadu sākumā vietējie iedzīvotāji 
atzinīgi vērtēja rūpniecības uzņēmumu izveidošanu Velvā. Toreiz šo uzņēmumu dibināšana 
viesa cerības uz nodarbinātību un reģionam ārkārtīgi nepieciešamo ekonomisko attīstību, 
rūpnīcas atradās purvājos, kas saskaņā ar daudzu teikto bija moskītu apsēsti, un tiem nebija 
nekādas īpašas praktiskas nozīmes. Tomēr rūpniecisko, pārsvarā toksisko, atkritumu pastāvīga 
apglabāšana un būtiskais apdraudējums vietējo iedzīvotāju veselībai radīja satraukumu vietējo 
iedzīvotāju vidū. Turklāt atkritumi piesārņoja ne vien sākotnējo purvāju teritoriju, bet arī upes 
baseinu. Lai gan vēlāk iestādes sāka risināt šos jautājumus, vēl aizvien pastāv nopietni 
trūkumi šīs problēmas risināšanā. (Pēc faktu vākšanas apmeklējuma 18. martā sāktā 
pienākumu neizpildes procedūra pret Spāniju norāda, ka arī Komisija atbalsta mūsu bažas.)

Turklāt daudzos gadījumos iestādes nespēja ne atbilstīgi risināt jautājumus, kas uztrauc civilo 
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sabiedrību, ne arī reaģēt uz iedzīvotāju apvienību aicinājumiem, tāpēc iedzīvotāji lūdza 
Eiropas Parlamenta atbalstu.

Delegācija norādīja uz Eiropas Komisijas atbilstīgi Euratom līguma 35. panta noteikumiem 
(atsauce: ES-09/08) sagatavoto ziņojumu, kā arī uz ļoti kritisko pētījumu, ko vadīja CRIIRAD
(Nr. 07-117) un kam tā kopumā piekrīt.

Galvenais iesaistītais uzņēmums, „Fertiberia”, vizītes laikā veiksmīgi sadarbojās ar 
delegāciju, tomēr uzņēmuma pārstāvji atteicās atzīt jebkādus konkrētus riskus vai problēmas, 
un, lai gan mēs precīzi nevaram noteikt risku būtību, ir skaidrs, ka tie pastāv. Lai gan atbildes 
uz jautājumiem tika papildinātas ar diezgan lielu skaitu dokumentu, tās bija zināmā mērā 
izvairīgas, un delegācijas locekļi ar tām nebija apmierināti.

 Delegācijas locekļi norādīja uz to, ka kompetentās valsts iestādes, pašvaldības un 
reģiona iestādes, šķiet, savstarpēji nesazinās.

 Šķiet, ka trūkst arī konkrētas saiknes starp uzņēmumiem, lūgumrakstu iesniedzējiem, 
vietējām veselības aizsardzības organizācijām un speciālistiem.

 Tāpēc visiem nekavējoties jārīkojas un jāsadarbojas, lai izveidotu pastāvīgu dialogu un 
atjaunotu trūkstošo uzticību, kas nepieciešama, lai izvairītos no iespējamas vietēja 
mēroga panikas dažās jomās, kas mazinātu iesaistīto personu savstarpējo uzticēšanos. 
Tajā pašā laikā vietējie plašsaziņas līdzekļi un organizācijas varētu izvēlēties 
piesardzīgāku pieeju problēmas atspoguļošanai, jo provokācijas var kaitēt jautājuma 
pareizai atrisināšanai.

 Iestādēm un iesaistītajiem uzņēmumiem, proti, „Fertiberia”, jāatvieglo atkritumu 
apglabāšanas zonu pārbaudes un jāļauj lūgumrakstu iesniedzējiem kopā ar 
neatkarīgiem vērtētājiem apmeklēt teritoriju, īpaši jau tāpēc, lai izpētītu tieši tās zonas, 
kuras piesārņojuma noplūdes dēļ, viņuprāt, ir potenciāli bīstamas vai kaitīgas.

 Neraugoties uz vairākiem epidemioloģiskiem, radioloģiskiem, toksikoloģiskiem un 
citiem jautājumiem veltītiem zinātniskiem pētījumiem, delegācijas locekļi uzskata, ka 
tie būtu jāpapildina un zināmā mērā jākoordinē, lai uzskatāmi parādītu bīstamo 
atkritumu piesārņojuma un to ietekmes uz sabiedrības veselību savstarpējo saikni. 

 Iespējami drīzāk jāveic precīzāki vietējo rūpniecības uzņēmumu darbinieku veselības 
stāvokļa pētījumi, lai apstiprinātu vai noliegtu jebkāda fosfoģipša ražošanas procesā 
radīta piesārņojuma un atkritumu vai cita veida rūpnieciskā piesārņojuma apmēru. Ļoti 
lietderīgs būtu ziņojumā minēto slimību saraksts, ko, iespējams, izraisījuši šie 
potenciāli bīstamie piesārņojuma avoti.

 Jāveic konkrēts pētījums par augsnes un ūdens, kā arī par upes gultnes un baseina 
piesārņojumu, kas jāpublisko un jāizmanto par atkritumu pasaimniekošanas 
palīglīdzekli. Šajā pētījumā jānovērtē gan „Acerinox” apglabāto atkritumu zona, gan 
arī pārējās zonas. Mēs uzskatām, ka jāizveido augsnes, gaisa un ūdens piesārņojuma 
pastāvīga un pārredzama uzraudzības sistēma reāllaikā, un tās rezultātiem jābūt 
pieejamiem visiem iedzīvotājiem, piemēram, internetā.

 Jebkurā gadījumā jāattīra visa teritorija, lai saglabātu reģionu tādā stāvoklī, kas atbilst 
visos ES pašreizējos tiesību aktos noteiktajām prasībām. Jāpiemēro princips „maksā 
piesārņotājs”. Gadījumā, ja tiktu slēgti iesaistītie uzņēmumi, tiem tomēr jānodrošina 
poligona teritorijas pilnīga attīrīšana no piesārņojuma, kā arī jāizstrādā šīs teritorijas 
rekultivācijas un atjaunošanas plāns.
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 Jāizvirza arī konkrēti mērķi ieguldījumiem šīs teritorijas attīstībā, lai radītu ilgtspējīgas 
nodarbinātības iespējas un varētu atgriezties poligonā pašreiz nodarbinātie vai bijušie 
darbinieki. Skaidrs, ka attiecīgajām iestādēm un Eiropas Komisijai jāapsver šādas 
ilgtspējīgas attīstības prioritātes, raugoties no ES finansējuma piesaistīšanas viedokļa 
un ņemot vērā šā reģiona viengabalainību, iedzīvotāju vajadzības un ekoloģisko 
stāvokli. Delegācijas locekļi īpaši raizējas par to, kādā situācijā patlaban nokļuvuši 
darbinieki, kuru vairākums visu savu darba dzīvi pavadījuši šajās rūpnīcās un kuri, 
pirmkārt, raizējas par iespējamo piesārņojumu, no vienas puses, un par iespējamo 
rūpnīcas slēgšanu, no otras puses. 

 Veicot jebkādus jaunus pētījumus un izstrādājot turpmākos plānus, lūgumrakstu 
iesniedzēji, vietējās apvienības un pārstāvju organizācijas jāiesaista dzīvotspējīgu 
risinājumu noteikšanas procesā.

 Atbildīgajai Veselības un drošības iestādei vietējos rūpniecības uzņēmumos jāorganizē 
gan negaidītas, gan arī papildu pārbaudes.


