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Introduzzjoni:

Għaddew aktar minn tliet snin minn mindu l-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva l-ewwel 
petizzjonijiet minn Huelva li taw ħjiel dwar il-probabilità ta’ ksur serju ta’ numru ta’ direttivi 
ambjentali tal-UE b’riżultat tal-inabilità tal-industriji lokali u l-awtoritajiet lokali biex 
jimmaniġġjaw sew l-iskart tossiku ħafna – prodott sekondarju tal-proċess industrijali li huwa 
ġġenerat, b’mod partikolari, minn fabbrika tal-fertilizzanti, issa msejħa Fertiberia, u erba’ 
fabbriki oħra fiż-żona li jkopru madwar 1200 ettaru.1

Il-petizzjonanti allegaw ukoll li r-rimi ta’ tali skart wassal għal kontaminazzjoni serja tax-
xmara fil-viċin, ir-Rio Tinto, b’depożiti ta’ żejt u metalli tqal, kif ukoll taż-żoni tal-bassasiet li 
għal deċennji sħaħ intużaw għar-rimi ta’ skart tossiku u forom oħra ta’ skart perikoluż. Barra 
minn hekk, huma indikaw li s-sit tal-iskart intuża wkoll biex jintrema skart radjoattiv (cesium 
137) li rriżulta minn inċident industrijali fil-fabbrika ta’ Acerinox f’Cadiz xi ftit tas-snin 
qabel, fl-1998, u li s-sit inkwistjoni kien ta’ theddida għas-saħħa tal-popolazzjoni lokali li 
setgħet tikseb aċċess għaż-żona faċilment. Il-pjan ta’ sorveljanza li ġie stabbilit mill-
awtoritajiet Reġjonali tal-Andalusija, li r-responsabilità tiegħu ngħatat lill-EGMASA, korp 
semipubbliku, skont il-petizzjonanti ma kienx effikaċi. 

Il-prossimità tas-siti tar-rimi tal-iskart għall-belt ta’ Huelva, u r-riskji konsegwenti ta’ 
kontaminazzjoni, b’mod partikolari permezz tan-nixxigħat u l-akwiferi, ħolqot ukoll 
sitwazzjoni ta’ tħassib serju u inkwiet għall-popolazzjoni lokali dwar l-impatt possibbli tas-
sitwazzjoni fuq is-saħħa inġenerali. Ħames xhur qabel biss ġie allegat li fiż-żona ġie 
identifikat, minn esperti indipendenti, ammont ta’ trab arseniku tliet darbiet daqs il-livelli 
permessi. Il-fatt li l-iskejjel u l-isptarijiet kienu wkoll viċin ħafna tas-siti tar-rimi tal-iskart 
industrijali żied aktar ir-raġunijiet għat-tħassib. Il-petizzjonanti jqisu li huma rriflettew in-
nuqqas ta’ paċenzja li ħasset il-popolazzjoni lokali għal dak li huma jikkunsidraw bħala 
każijiet interminabbli tal-qorti u terġiversazzjoni mill-awtoritajiet. Dan jipprevieni kwalunkwe 
żvilupp ekonomiku vijabbli li jista’ jassigura x-xogħol għall-popolazzjoni fil-futur. Huma 
esprimew nuqqas sħiħ ta’ fiduċja fl-abilità u l-impenn tal-awtoritajiet politiċi biex jieħdu 
azzjoni sabiex isolvu t-tħassib tagħhom.

Il-petizzjonanti ddeskrivew inċidenti preċedenti li wasslu għal kontaminazzjoni minħabba
ċediment tal-ħamrija u l-ksur ta’ digi, li rirriżultaw fil-mewt tal-ħut u l-kreaturi kollha ħajjin 
fix-xmara. Huma jallegaw li anki issa, il-pjanijiet tal-Kunsill indipendenti dwar is-Sikurezza
Nukleari mhumiex implimentati. Komplew billi qalu li s-siti eżistenti qatt ma ġew ippjanati 
bħala siti maħsuba għall-iskart perikoluż fis-sens tad-Direttiva 91/689/KE, li għalih Nerva 
hija s-sit reġjonali magħżul. Is-siti sempliċiment ġew okkupati mill-kumpaniji industrijali 
kkonċernati u ma ġewx magħżula b’mod speċjali biex jaħżnu sustanzi tossiċi bħal dawk li
jinsabu hemm. Il-kontaminazzjoni diretta tax-xmara minn metalli tqal, aċidu fosforiku u 
fosfoġipsum kompliet għaddejja bla rażan għal ħafna snin.

                                               
1 Ara l-petizzjonijiet li ġejjin:
631-07, imressqa minn Juan Antonio Lopez de Uralde f’isem il-Greenpeace, Spanja;
1487-07, imressqa minn Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona f’isem Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania;
1682-08, imressqa minn Jose Pablo Vazquez Hierro f’isem l-Asociación Mesa de la Ria de Huelva
u Pedro Jimenez San Jose f’isem Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva, b’1525 
firma. (35,000 firma oħra ngħataw lill-president tal-Kumitat aktar tard)
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Xi petizzjonanti beżgħu wkoll li t-tniġġis industrijali jista’ jħalli impatt fuq il-Park Nazzjonali 
ta’ Doñana fil-viċin, li huwa Żona ta’ Protezzjoni Speċjali skont id-Direttivi dwar l-Għasafar 
u l-Ħabitats u li jibda mill-iktar naħa mbiegħda tal-Estwarju ta’ Huelva.

Id-daqs tal-problema jista’ jintwera bil-fatt li matul l-aħħar ħamsin sena, jiġifieri minn mindu
ġew stabbiliti l-industriji bil-għan li jipprovdu l-impjiegi tant meħtieġa lil reġjun li kien waqa’ 
fil-faqar, madwar 125 miljun tunnellata ta’ skart industrijali ġie ddepożitat f’din iż-żona, l-
aktar taħlita ta’ ilma u fosfoġipsum (sulfat tal-kalċju), li huwa prodott sekondarju tal-
produzzjoni tal-fertilizzanti. Il-materja prima tal-blat hija impurtata mill-Afrika ta’ Fuq. Dan 
il-materjal huwa tossiku u daqsxejn radjoattiv. Iż-żona tal-bassasiet, ta’ 3,600,000 m2, 
oriġinarjament ingħatat b’konċessjoni ta’ 99 sena mill-Istat Spanjol għalkemm il-konvenjenza 
tagħha għall-użu bħala landfill għall-iskart industrijali kienet dubjuża ħafna.1

Laqgħat u żjarat fuq is-sit:

L-Awtoritajiet Nazzjonali:
Id-delegazzjoni bdiet is-serje ta’ diskussjonijiet tagħha mid-Direttur Ġenerali responsabbli 
għaż-Żona Kostali fil-Ministeru Nazzjonali għall-Ambjent, Alicia Paz Antolín. Hija kienet 
akkumpanjata minn Pablo Martin Huerta. Iddeskriviet l-irwol u r-responsabilitajiet tal-
Ministeru fir-rigward tas-suġġett tal-petizzjonijiet, b’mod partikolari fir-rigward tal-ġestjoni 
taż-żona kostali li fuqha jinsabu mniezel tal-fosfoġipsum u żoni oħra ta’ skart. Iż-żona 
tikkonsisti minn art marittima terrestri fis-settur pubbliku, minn artijiet mistagħdra u bassasiet, 
estwarju tax-xmara u proprjetajiet oħra li jappartienu lill-wirt pubbliku.

L-istat ta konċessjoni lill-kumpanija li issa tissejjaħ Fertiberia, produttriċi ta’ fertilizzanti
agrikoli, fl-1967 u l-kiri, fuq il-bażi ta’ titwil, kellu jiskadi fl-2003. Wara appell mill-
kumpanija kontra l-istruzzjoni tal-gvern biex hija twaqqaf l-akkumulazzjoni ta’ skart, il-kirja 
ġiet estiża aktar u l-attività tar-rimi tkompli sal-aħħar tal-2010 bis-saħħa ta’ deċiżjoni tal-qorti
li bħalissa qiegħda taħt appell fil-Qorti Suprema. Iżda l-attività industrijali issa għaddejja biss 
b’50% tal-kapaċità oriġinali tagħha. 

Element sinifikanti fid-deċiżjoni tal-qorti kien li ngħatat struzzjoni lill-kumpanija Fertiberia 
biex tħallas għat-tindif tas-sit bi spiża kkalkulata ta’ madwar 22 miljun ewro abbażi tal-
prinċipju ta’ “min iniġġes għandu jħallas”. Il-ministeru ma aċċettax proposta oriġinali tagħha
dwar tisbiħ tas-sit u għalhekk ħejja pjan għall-evalwazzjoni tar-riskji u l-perikli kollha
marbuta mal-eżistenza tal-iskart sabiex ikunu mrażżna b’mod effikaċi u permanenti. Il-
ministeru ma jqis realistiku ċ-ċaqliq tal-iskart, essenzjalment minħabba l-kwantità enormi
involuta, iżda jixtieq ifejjaq it-tniġġis u l-kontaminazzjoni taż-żona. L-istudju li qed isir 
f’isem il-ministeru mill-kumpanija Transatec Consultancy, u li qabelxejn se jwassal għal 
proġett pilota, jikkonsisti minn evalwazzjoni multidixxiplinarja li tinkludi studji u testijiet 
epidemjoloġiċi fuq il-forza tax-xogħol ikkonċernata. 

Se twettaq ukoll testijiet idroġeoloġiċi li jinvolvu l-eżami ta’ studji preċedenti u t-teħid ta’ 
kampjuni mill-ilma ta’ taħt l-art. Għaddejjin anki studji radjokimiċi u radjoloġiċi. Għandhom 

                                               
1 L-awtoritajiet Spanjoli ma jirrikonoxxux is-sit bħala sit ta’ skart, iżda jikkunsidraw is-sustanzi bħala prodotti 
sekondarji industrijali.
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jiġu kkunsidrati aktar ostakoli għall-protezzjoni kontra kull riskju possibbli ta’ 
kontaminazzjoni ta’ qiegħ il-baħar, l-akwiferi u l-kanali tal-ilma fil-madwar fil-futur, b’mod 
partikolari ir-Rio Tinto u l-Odiel. Id-deċiżjoni finali li se jieħu l-gvern tiddependi mir-riżultati 
tal-evalwazzjoni teknika, u se jkun hemm pjan wieħed ta’ riġenerazzjoni propost għaż-żona 
kollha, inklużi d-distretti kollha milquta. 

Waqt li kienu qed jitwieġbu mistoqsijiet dwar il-pjanijiet futuri għas-sit u r-raġunijiet għal 
dewmien bħal dan filwaqt li d-Direttivi rilevanti tal-UE, inklużi d-Direttiva IPPC u d-
Direttiva dwar Skart Perikoluż, saru operattivi aktar minn għaxar snin ilu, il-membri ġew 
infurmati li l-problema hija waħda kumplessa ħafna. Il-ministeru qal li studji ġeoloġiċi 
preliminari wrew li s-saff tat-tafal kellu jipproteġi l-akwiferi minn kwalunkwe riskju ta’ 
tniġġis. 

Il-membri esprimew it-tħassib tagħhom dwar il-fatt li, skont il-petizzjonanti, barra mill-
perimetri tas-sit, madankollu hemm ilmijiet ikkontaminati li fihom l-arseniku u l-kadmju, u x-
xmajjar ġew affettwati għal perjodi twal ħafna. Barra minn hekk, l-estensjoni tal-imniezel fid-
daqs u l-għoli ħalliet impatt ukoll fuq ir-riġenerazzjoni futura taż-żona. Barra minn hekk, il-
membri talbu tweġibiet dwar l-iskart radjoattiv ta’ Acerinox li s’issa l-ministeru għadu ma 
weġibx dwaru.

Rappreżentant tal-Kunsill dwar is-Sikurezza Nukleari (CSN) wieġeb għal dawn il-punti.1 Is-
CSN wettaq studji fiż-żona dwar l-impatt radjoloġiku tas-sit u b’mod partikolari l-parti li 
tinkludi materjal ikkontaminat li ġej minn Acerinox – filwaqt li għandu jiġi enfasizzat il-fatt li 
l-aktar materjal radjoattiv ikkontaminat li rriżulta mill-aċċident ħdejn Cadiz fl-1988, jew qatt 
ma ġie maħżun f’Huelva jew diġà kien tneħħa. Ikkonferma wkoll li l-iskart ta’ fosfoġipsum
fih ukoll xi elementi radjoattivi.

Studja l-impatt radjoloġiku fuq il-ħaddiema u sab li, għalkemm l-impatt ma kienx 
‘sinifikanti’, huma talbu biex jiġi stabbilit titjib fir-rigward tal-miżuri ta’ protezzjoni u ta’ 
sikurezza, li twettaq fl-aħħar tas-snin 1990.2

Aktar tard fl-2008, is-CSN qajjem tħassib dwar il-garanziji fuq medda ta’ żmien twil kontra
kwalunkwe kontaminazzjoni mis-sit, u l-EGMASA, li taġixxi f’isem l-awtoritajiet tal-
Andalusija, ingħatat struzzjonijiet biex twettaq kontrolli addizzjonali, u t-tisħiħ mill-ġdid tal-
miżuri ta’ kontroll beda f’Diċembru 2009, inkluża l-kostruzzjoni ta’ ċint madwar iż-żona. (Sa 
dak iż-żmien iż-żona kienet dejjem miftuħa għall-pubbliku ġenerali.) Żona waħda kien għad 
baqa’ x’tingħalaq fiż-żmien taż-żjara minkejja li skont il-prinċipju ta’ prekawzjoni, is-CSN 
ikkunsidrah bħala ‘mhux irrakkomandat’ li l-pubbliku jkollu aċċess .

Il-membri ġibdu l-attenzjoni għar-rapport mill-kummissjoni indipendenti Franċiża għar-
riċerka CRIIRAD, li wettqet studju fuq talba tal-Greenpeace fl-2007.3 Dan l-istudju, li 

                                               
1 Il-Kunsill huwa korp indipendenti, direttament subordinat lill-Parlament Nazzjonali Spanjol.
2 Ara r-rapport ippubblikat mis-CSN: Diagnóstiċo de la situation sanitaria del entorno de la Ría de Huelva, li 
jħares lejn l-impatt tal-kadmju, il-kromju, u l-kobalt kif ukoll l-arseniku, fuq is-saħħa pubblika. Dan ikkonkluda 
li ma kienx hemm impatt sinifikanti tal-preżenza ta’ dawn il materjali ta’ skart fuq is-saħħa pubblika u li r-rata 
ta’ mortalità mill-kanser f’Huelva kienet simili għal dik ta’ bliet oħra tal-Andalusija. Ara wkoll: 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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identifika livelli għoljin ta’ skart tossiku, ippreżenta numru ta’ rakkomandazzjonijiet, li kienu 
jinkludu inventarju komprensiv tas-sustanzi radjoattivi fi ħdan iż-żona ta’ skart – tunnellaġġ, 
massa, livelli totali ta’ radjazzjoni skont is-settur; jew it-trasferiment tal-materjali perikolużi 
għal siti oħra speċjali jew, jekk dan ma jkunx vijabbli, kundizzjonijiet imtejba tal-limitazzjoni 
tiegħu u l-prevenzjoni tat-tnixxija, monitoraġġ permanenti tal-iskart kimiku u radjoloġiku; 
stabbiliment ta’ rekords kompleti fuq medda twila ta’ żmien (abbażi tal-fatt li r-radjoattività 
tibqa’ għal mijiet jew saħansitra eluf ta’ snin) u l projbizzjoni ta’ kwalunkwe tħaffir jew bini 
futur fuq is-sit. Il-membri nnutaw li d-Direttiva Euratom 96/29 tat lill-Istati Membri perjodu 
ta’ skadenza sas-sena 2000 biex jimplimentaw bis-sħiħ id-dispożizzjonijiet tagħha, u 
esprimew tħassib dwar għaliex dan donnu ma sarx, anke jekk l-affarijiet bdew jitjiebu. 

(Skont il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 35 tat-Trattat Euratom, il-Kummissjoni Ewropea wettqet 
studju tas-sit li ġie kkomunikat lill-membri tad-delegazzjoni l-ġurnata ta’ qabel it-tluq 
tagħhom għall-Andalusija. Ir-rapport jelenka t-teħid ta’ deċiżjonijiet mill-awtoritajiet Spanjoli 
fir-rigward tal-qagħda tas-sit ta’ Huelva u, b’riżultat ta’ żjara fuq is-sit, jindika li l-monitoraġġ 
radjoloġiku ambjentali, kif imwettaq bħalissa f’isem ir-regolatur, huwa adegwat u 
f’konformità mal-Artikolu 35 tat-Trattat Euratom; madankollu huma jikkunsidraw li huwa 
meħtieġ ċertu titjib fis-sorveljanza radjoloġika. Barra minn hekk, huma jappoġġjaw verifika 
bir-reqqa tal-kisi tat-tafal taż-żona tas-sit maħsub għas-C 137, wara xogħol ta’ rimedju mill-
EGMASA fuq is-sit biex tipprevieni l-migrazzjoni tal-kontaminazzjoni.1 Meta ġew mistoqsija 
sussegwentement fil-Kumitat, l-uffiċjali responsabbli qablu wkoll mas-sejbiet tas-CRIIRAD.)

Fertiberia:
Id-Direttur ta’ Fertiberia, Roberto Ibanez, qabel mat-talba tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex 
il-membri tad-delegazzjoni jingħataw il-possibilità li jiltaqgħu miegħu u jżuru s-sit. Huwa 
ppreżenta lill-membri kwantità kbira ta’ dokumentazzjoni li tispjega d-dettalji tekniċi u tal-
produzzjoni li joperaw fuq is-sit kif ukoll mapep taż-żona. Ġew inklużi wkoll dossjers dwar 
il-veġetazzjoni u l-ekoloġija fil-partijiet irriabilitati tas-sit tal-iskart2 u l-imniezel tal-
fosfoġipsum stess, id-dettalji topografiċi li juru l-istabilità tal-imniezel, u xebh bl-istampi ma’ 
siti oħra simili fl-UE.3

Fertiberia tipproduċi sitt miljun tunnellata ta’ fertilizzanti kull sena li tagħmilha waħda mill-
unitajiet ta’ produzzjoni industrijali ewlenin tal-fertilizzanti fl-Ewropa. (Għandha ħames 
fabbriki fi Spanja.) Bħala prodott sekondarju jiġi ġġenerat ukoll l-aċidu sulfuriku. Il-materja 
prima (blat) hija impurtata mill-Marokk - aċċessibbli faċilment bil-baħar minn Huelva. Bil-
kontra ta’ impjanti ta’ produzzjoni f’partijiet oħra tad-dinja – issemmew l-Afrika ta’ Isfel, il-
Libja u l-Marokk, l-iskart mhuwiex mormi fil-baħar, iżda maħżun fl-art fis-sit li d-
delegazzjoni kienet qed tipprepara biex iżżur, li bħalissa jkopri madwar 850 ettaru. Ċertu skart 
apparentement jinġarr bit-trakk biex jiġi depożitat f’minjieri li ma jintużawx fir-reġjun. Id-
Direttur jikkunsidra r-riskju ta’ tniġġis ambjentali bħala baxx. Qed tiġi segwita politika ta’ 
taħwil mill-ġdid ta’ pjanti mill-kumpanija fil-perjodu riċenti flimkien mal-awtoritajiet 
muniċipali. Id-Direttur ikkunsidra li kien hemm inqas radjoattività li ħierġa mis-sit tal-iskart 
                                               
1 Il-Kummissjoni Ewropea, DĠ-TREN, Direttorat H - Enerġija Nukleari: Technological Report, Huelva sites: 
phosphogypsum piles u ĊRI-9. Ref: ES-09/08. Żjara fuq is-sit mill-14 sas-17 ta’ Settembru 2009.
2 Fabrica de Huelva; Revegetaċin del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto. Frar 
2010.
3 Rieme - BE, Kavala - GR, Engis - BE, Thessaloniki - GR, Grand Quevilly - FR, Siilinjarvi - FI, Police - PL, 
Boleslawice - PL, Kedainiai - LT. Hemm ukoll simulazzjoni tas-sit ta’ Huelva wara l-irkupru eventwali tiegħu.
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milli dik li kien hemm preżenti b’mod naturali fiż-żona tal-madwar. Waqt li kien qed iwieġeb 
għall-mistoqsijiet dwar l-iskart ta’ Acerinox, is-Sur Ibanez qal li din kienet ir-responsabilità 
tal-EGMASA u tal-awtoritajiet tal-Andalusija u mhux ir-responsabilità ta’ Fertiberia.
Id-Direttur spjega l-proċess li permezz tiegħu ż-żona ġeografika tat-tixrid tal-iskart naqset, 
iżda ġiet ikkumpensata minn żieda kunsiderevoli fl-għoli tal-imniezel tal-fosfoġipsum. L-
istudji kollha li saru dwar l-imniezel u fuq is-sit ikkonfermaw li m’hemmx riskji fir-rigward 
tal-istabilità tagħhom jew il-karatteristiċi tekniċi tagħhom.

Skont hu, il-kwistjoni tal-għeluq finali tas-sit kienet għad trid tiġi mill-Qorti Suprema iżda 
sadanittant, u sabiex tiġi rispettata d-deċiżjoni tal-qorti inferjuri, il-produzzjoni (u 
għaldaqstant ir-rimi tal-iskart tal-fosfoġipsum fuq is-sit) tnaqqas b’50%. Qal li l-impjant jista’ 
jkun ukoll furzat biex jingħalaq sal-2012 jekk id-deċiżjoni tmur kontra l-kumpanija u b’hekk 
twassal għal telf ta’ ħafna impjiegi. (Il-membri ltaqgħu mar-rappreżentanti tat-trejdjunjins 
aktar tard matul il-ġurnata.)

Matul diskussjonijiet inqas formali, id-Direttur ammetta li matul is-snin sittin u anki għal xi 
żmien wara, kien hemm arroganza u injoranza kbira dwar il-protezzjoni ambjentali. Iżda minn 
mindu l-pajjiż ġie mmodernizzat, fatturi bħal dawn saru aktar sinifikanti, u l-industrija kollha
kienet obbligata tirrispetta l-ħtiġijiet ambjentali. Huwa ddeskriva pereżempju kif l-
immaniġġjar taċ-ċiklu tal-ilma żviluppa bl-użu ta’ kanalizzazzjonijiet fissi u trażżin, filwaqt li
fil-passat l-ilma kien sempliċiment jitħalla jiġri. (Il-kwistjoni taċ-ċiklu tal-ilma hija 
fundamentali minħabba li l-iskart solidu f’forma ta’ trab jew f’forma ta’ ramel jitħallat mal-
ilma u jiġi ppompjat għal distanzi twal ta’ madwar kilometru mis-sit tal-produzzjoni għall-
munzell tal-iskart. Huma l-istabbilizzazzjoni tal-iskart xott u t-tneħħija tal-ilma żejjed li ħolqu 
l-ħtieġa għal sistema xierqa u teknikament koerenti tal-ilma mormi. L-ilma li ħuwa mormi 
jirritorna fis-sit tal-fabbrika u jerġa’ jintuża billi jinħoloq ċirkwit magħluq. Fil-passat, l-ilma 
kien jittieħed mix-xmara) 

Is-sistema taċ-ċirkwit magħluq tal-ilma tista’ taħdem biss b’sistema ta’ ġbir f’forma ta’ 
piramida u huwa wkoll l-aħjar mod, skont ma qal lill-awtoritajiet tal-Andalusija, biex wieħed 
jipprevieni r-rimi tal-ilma fix-xmara. Apparentement saret stima tal-impatt ambjentali qabel 
ma ġew stabbiliti l-imniezel.

Id-Direttur qal li kien hemm xi kunflitti ta’ kompetenza bejn l-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali u li f’ħafna okkażjonijiet il-kumpanija tiegħu sabet lilha nnifisha maqbuda bejn iż-
żewġ istanzi politiċi.

Id-delegazzjoni esprimiet it-tħassib tagħha dwar in-nuqqas evidenti ta’ djalogu xieraq u 
konsultazzjoni bejn id-diversi livelli ta’ gvern u dawk involuti f’Fertiberia, il-junjins u n-nies 
lokali. Qatt ma kien hemm, kif intqal, laqgħa bejn l-awtoritajiet muniċipali bil-partijiet kollha 
preżenti, u dan wassal għal nuqqas ta’ fiduċja u rispett bejn id-diversi assoċjazzjonijiet, partiti 
politiċi u kapijiet muniċipali. Dan wassal ukoll għal protesti, u issa rriżulta fl-għeluq 
probabbli tal-fabbrika. Mid-dehra lanqas il-kumpanija ma ppruvat tniedi djalogu. 

Il-kapijiet ewlenin tat-trejdjunjins kienu preżenti biex jiltaqgħu mad-delegazzjoni u 
rrappreżentaw lill-UGT u l-FIA-UGT, bl-inklużjoni tat-tmexxija provinċjali. Is-Segretarju 
Ġenerali tal-FIA-UGT ta’ Huelva, Luciano Gomez, ittrażmetta dokument lid-delegazzjoni li 
kien jinkludi l-pożizzjoni ċara ħafna tal-organizzazzjoni tiegħu, jipprotesta bil-qawwa kollha 
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dwar dak li kien meqjus bħala tgħawwiġ tal-fatti, billi jsostni l-opinjoni li ma kien hemm iżjed 
l-ebda problema ambjentali fil-fabbrika ta’ Fertiberia, u jiddispjaċih dwar l-immaġni pubblika 
negattiva li ġiet imwassla minn dawk li qed ifittxu li jagħlqu l-fabbrika.1 Il-junjin ippreżentat 
lid-delegazzjoni l-evalwazzjoni tagħha stess tal-karatteristiċi ambjentali tal-Provinċja ta’ 
Huelva u tal-belt. Erbgħin fil-mija mill-provinċja hija magħmula minn żoni li huma protetti 
bħall-Park Nazzjonali ta’ Doñana, is-Sierra de Aracena u l-Picos de Aroche. Il-Marismas del 
Odiel huma parti minn żona ta’ park naturali rrikonoxxut mill-UNESCO u l-arja fil-belt hi 
fost l-aktar waħda nadifa fir-reġjun. It-trejdjunjin tqis li saru sforzi minn dawk li jappoġġjaw 
pjanijiet differenti biex titnaqqas l-istima tal-immaġni taż-żona bil-preżentazzjoni ta’ stampa 
inġusta tar-realtà tas-sitwazzjoni.

Il-membri tagħha jissuġġerixxu biex is-sit imsemmi jitqabbel ma’ siti simili oħra fl-Ewropa 
minn grupp ta’ esperti xjentifiċi. Jinsabu imħassba ħafna dwar l-impatt tat-telf imminenti ta’ 
impjiegi fuq il-komunitajiet lokali tagħhom u jibżgħu li mhux se jkun hemm alternattiva biex 
tieħu post il-kumpanija Fertiberia, minħabba l-immaġni diżastruża li qed tiġi ppreżentata fir-
rigward tal-fabbrika tagħhom u l-mod kif taħdem. Il-kelliema ewlenin tal-junjin insistew li 
anki jekk ċerti affarijiet jirrikjedu titjib, kienu konvinti li b’mod ġenerali l-kumpanija operat 
f’konformità mal-istandards u r-rekwiżiti tal-UE u użaw ir-rapporti tagħhom mis-CSN u d-
DĠ TREN biex jiġġustfikaw il-każ tagħhom.

Huma ħassew li l-fabbrika tagħhom tista’ tkun favorevoli meta mqabbla ma’ fabbriki oħra 
Ewropej li jipproduċu prodotti simili u ħassew li kienu qed jiġu mhedda għal raġunijiet 
politiċi. Huma talbu bil-ħerqa għall-koeżistenza bejn il-produzzjoni industrijali u ambjent 
aktar sikur. Meta wieġbu għal mistoqsijiet dwar is-saħħa mill-membri tad-delegazzjoni, huma 
rrispondew li ma kellhom l-ebda problema u r-regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà ġew rispettati 
bis-sħiħ fir-rigward tal-impjant. Huma rrikonoxxew li fil-passat l-affarijiet kienu differenti 
ħafna iżda li saru sforzi biex l-affarijiet ikunu f’konformità u insistew li dan kellu jiġi
rrikonoxxut ukoll. Huma qalu li, kieku kien hemm periklu, kieku huma jkunu dawk affettwati 
bl-aktar mod dirett u għaldaqstant kienu jkunu ħadu azzjoni rilevanti. Intqal ukoll li l-kontrolli 
mediċi annwali li saru qatt ma wrew anomaliji partikolari.

Iż-żjara fuq is-sit (qabel il-laqgħa mat-trejdjunjins) saret fil-preżenza tad-Direttur u l-kollegi 
tiegħu, u ġie rrifjutat mill-kumpanija tentattiv biex jerġgħu lura ma’ xi wħud mill-
petizzjonanti aktar tard.

Id-delegazzjoni daħlet minn ġo grada għas-sit ewlieni tal-vaski u l-imniezel tal-fosfoġipsum u 
eżaminat is-saffi differenti tal-istrutturi tal-piramida. Għamlet xita barra minn żmienha u kien 
hemm ħafna xita riċentement, iżda fiż-żoni li rat id-delegazzjoni ma kienx hemm problemi 
ovvji fir-rigward tat-trażżin tal-ilma. Intwerew il-pajplajns il-kbar li jġorru l-fdal likwidu mill-
fabbrika u li jiġi depożitat fil-quċċata tal-munzell. Ġew indikati l-punti ta’ kontroll. Il-
pajplajns li rritornaw l-ilma fil-fabbrika kienu wkoll ċarament viżibbli għall-membri tad-
delegazzjoni. B’mod partikolari ma kinux moħbija bil-kamuflaġ jew protetti, li jiffurmaw 
parti mir-rabta bejn il-fabbrika u ż-żona għar-rimi tal-iskart.

                                               
1 Dan id-dokument, li jinkludi żewġ annessi, għandu jigi reġistrat bħala petizzjoni u inkorporat fil-fajl dwar dan 
il-każ. L-annessi jinkludu ġabra ta’ studji xjentifiċi u analiżi tar-rapport dwar is-CRIIRAD iċċitat hawn fuq, li l-
junjin tikkunsidra li huwa nieqes mill-kredibilità u bbażat fuq evidenza parzjali.
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Minħabba l-kundizzjonijiet tat-temp, l-art kollha kienet imxarrba ħafna u għalhekk il-membri 
ma setgħux josservaw kwalunkwe trab jew elementi trasportati bl-ajru li setgħu ħolqu 
problema. Il-membri lanqas ma setgħu jżuru s-sit kollu u josservaw kwalunkwe waħda miż-
żoni possibbli identifikati mill-petizzjonanti bħala żoni problematiċi.
Permezz tal-vjaġġ madwar żoni oħra fuq is-sit, fiż-żona la Mendana, billi għaddew minn 
quddiem grada li warajha kien hemm il-wiċċ tal-art irkuprat fuq l-iskart radjoattiv ta’ 
Acerinox, il-membri setgħu jaraw iż-żoni fejn reġa’ tħawwel ammont konsiderevoli ta’ pjanti. 
Kien hemm ukoll landfill muniċipali żgħira li ma kellhiex x’taqsam ma’ Fertiberia jew 
Acerinox. Kien hemm ċertu dubju fir-rigward tal-fond adegwat tal-ħamrija u wieħed seta’ jara 
n-natura tal-kisja li ntużat biex tagħlaq iż-żoni kontaminati, permezz ta’ ħafna siġar żgħar u 
arbuxxelli kif ukoll ħafna mergħat u żoni bi fjuri selvaġġi aktar viċin tax-xmara. (B’mod 
kurjuż, il-membri ma skoprewx għalfejn kien hemm ħafna sinjali bojod żgħar li juru fniek 
suwed bejn wieħed u ieħor kull mitt metru!) Madankollu kien hemm xi ammont reali ta’ 
għasafar fiż-żona li kienet ġiet riabilitata. 

Iż-żjara kienet ta’ għajnuna iżda mhux konklużiva, sa ċertu punt minħabba n-nuqqas ta’ ħin u 
l-possibilità limitata li wieħed idur b’mod liberu fiż-żona. 

Assoċjazzjonijiet u esperti1:
Wara li reġgħet lura l-lukanda, id-delegazzjoni organizzat laqgħat ma’ partijiet interessati 
oħra u esperti lokali biex jingħata iktar sfond u, possibilment, informazzjoni aktar 
indipendenti u oġġettiva dwar iż-żoni bi problema li ltaqgħu magħhom s’issa.

Magħqud f’assoċjazzjoni msejħa Altea, l-ewwel grupp qajjem kwistjoni speċifika relatata 
mas-sindromu ta’ għeja kronika mal-membri li semgħu t-tħassib tiegħu. Madankollu r-rabta 
bejn il-kundizzjoni ta’ dawn il-persuni u s-sit ta’ Fertiberia, jew is-siti industrijali l-oħra, ma 
kinitx evidenti. Talbu li ssir aktar riċerka dwar il-kundizzjoni partikolari tagħhom, u beżgħu li 
l-preżenza tas-sustanzi niġġiesa u l-kontaminazzjoni miż-żona tal-iskart setgħu kkontribwew 
għall-mard tagħhom.

Il-bijoloġista Luis Miguel Real Navarrete ġibed l-attenzjoni tad-delegazzjoni għall-impatt 
kumulattiv, matul iż-żmien, tas-sustanzi tossiċi preżenti fil-qiegħ tax-xmara u fiż-żona tal-art 
tal-madwar, li rriżultaw mis-snin ta’ qabel meta kien hemm produzzjoni industrijali mhux 
kontrollata kif ukoll l-iskart radjoattiv. Skont ir-riċerka tiegħu, apparentement, il-livelli tal-
arseniku fiż-żona huma 16-il darba ogħla mill-medja. It-tindif xieraq mill-kontaminazzjoni 
tal-iskart tal-passat qatt ma sar u dik baqgħet ir-raġuni prinċipali għat-tħassib tiegħu.

Dr Jesus de la Rosa Diaz (tal-Università ta’ Huelva) informa lill-membri dwar l-istudji tiegħu 
fuq il-park f’Doñana. L-estwarju ta’ Huelva huwa sors uniku ta’ ilma fejn tul is-snin livelli 
għolja ta’ aċidu ġew f’kuntatt mal-ambjent marittimu. Hu identifika numru ta’ sustanzi kimiċi 
niġġiesa preżenti f’livelli għolja, inklużi s-silenju, l-arseniku, il-kadmju, iż-żingu, ir-ram u 
oħrajn. 

Dr Jose Luis Gurucelain huwa speċjalista fil-mediċina preventiva u espert fil-marda tal-
kanser. Bejn wieħed u ieħor hu elenka l-komponenti ta’ tniġġis predominanti fiż-żona kif ġej: 

                                               
1 Ingħataw lid-delegazzjoni diversi rapporti u CD ROMs li fihom dettalji dwar l-investigazzjonijiet u l-istudji 
tagħhom.
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30% mit-traffiku, speċjalment trakkijiet kbar; 30% miż-żona industrijali nnifisha inklużi l-
fabbrika Fertiberia u s-sit tal-iskart; 40% minn sorsi oħra. Hu spjega li l-emissjonijiet miċ-
ċmieni tal-fabbriki huma ċarament viżibbli u li ċ-ċittadin baqa’ inkwetat fir-rigward tal-impatt 
ambjentali fuq il-kwalità tal-ħajja. Wera li l-perċezzjoni taċ-ċittadini ma tikkorrispondix 
neċessarjament mal-għarfien espert fir-rigward tal-livelli ta’ riskju. Semma li minn tliet studji 
epidemijoloġiċi li jaf bihom, wieħed biss ġie ppubblikat, iżda bl-ebda konkluzjoni ċara. Mill-
istudji kkalkula u indika li d-dħaħen tal-aċidu sulfuriku jippreżentaw perikli waqt ix-xhur tax-
xitwa, b’mod partikolari minħabba l-irjieħ prevalenti f’dak iż-żmien tas-sena. Studju ieħor li 
ffoka b’mod aktar ġenerali fuq il-Lbiċ tal-Andalusija wera inċidenza ta’ mortalità bikrija 
ogħla mill-medja, iżda t-tendenza kienet waħda ’l isfel meta ġie mqabbel l-għadd tal-grupp 
tal-età. L-ebda studju ma kkonkluda s’issa kwalunkwe kawża u effett bejn il-fabbriki fiż-żona 
u l-indikaturi tas-saħħa, iżda hu rrikonoxxa li studji riċenti wrew riskju tal-kanser għan-nisa 
fiż-żona ħdax-il darba daqs il-medja nazzjonali. Hu nota li dawn x’aktarx kienu l-effetti fuq 
żmien twil tal-kundizzjonijiet terribbli li ppredominaw waqt l-era ta’ Franco li issa bdew
jidhru hekk kif il-popolazzjoni bdiet tixjieħ. Hu qal li m’hemm l-ebda dubju dwar titjib 
ġenerali fis-saħħa fil-perjodu riċenti.

L-aħħar speċjalista intervistat kien Rocío Capelo Alvarez li rrapporta fuq ix-xogħol li sar ma’ 
Dr Juan Algualcil, fuq 32 ħaddiema mis-sit ta’ Fertiberia li 50% minnhom kellhom traċċi ta’ 
depożiti tal-uranju fit-tessut tad-difer ta’ subgħajhom, użat għall-analiżi. B’mod ġenerali dan 
ma kienx il-każ f’Huelva.

Il-membri tad-delegazzjoni appellaw lill-esperti biex jikkomunikaw is-sejbiet tagħhom lill-
awtoritajiet responsabbli u lit-trejdjunjins biex ikunu jistgħu jiġu ċċekkjati u ssir referenza 
għalihom b’mod adegwat. Għal darb’oħra, il-membri tħassbu meta raw li x’aktarx kien hemm 
ftit wisq djalogu bejn id-diversi assoċjazzjonijiet, istituti ta’ riċerka u awtoritajiet responsabbli 
dwar suġġett ta’ importanza daqstant kbira għaż-żona u l-futur tagħha. Kien hemm ċerta 
indikazzjoni ta’ sens ta’ sodisfazzjon żbaljat f’dan ir-rigward.

L-Awtoritajiet Muniċipali:
Il-membri ltaqgħu mas-Sur Pedro Rodriguez Gonzalez, is-Sindku ta’ Huelva, u ma’ xi 
kunsilliera ewlenin. Is-Sindku informa lill-membri li tul il-ħmistax-il sena tal-mandat tiegħu, 
din il-kwistjoni kienet il-ħin kollu sors ta’ tħassib u diskussjoni. Hu rrikonoxxa li r-residwu li 
jirriżulta mill-industriji lokali, li huwa tossiku u ta’ natura aċiduża, għen biex inħolqot
immaġni kerha taż-żona. Kien imħasseb li l-biżgħat kienu aggravati u amplifikati ħafna mill-
biċċa l-kbira tal-midja lokali għalkemm ir-realtà, skont hu, hi differenti ħafna. Hu fakkar it-
titjib sinifikanti li sar fiż-żona mill-aħħar tas-sebgħinijiet ’l hawn, meta d-dħaħen tal-aċidu 
sulfuriku kienu predominanti ħafna drabi. Hu neħħa l-għajdut allarmanti dwar livelli ta’ 
radjoattività u insista li jibqgħu fi ħdan il-limiti aċettabbli.

Hu rrefera għall-istudji li saru biex itejbu ż-żona ta’ landfill u jirriabilitaw id-distrett u l-fatt li 
Fertiberia se tikkontribwixxi 21 miljun ewro għall-ispejjeż. Hu saqsa jekk l-UE tistax 
tipprovdi xi appoġġ finanzjarju addizzjonali għal tali xogħol. Qal li l-awtoritajiet muniċipali 
damu 12-il sena biex jirkupraw 100 ettaru, iżda hu jistenna li fil-futur dan isir b’mod aktar 
rapidu u effikaċi.

Il-membri tad-delegazzjoni rrikonoxxew li l-inċident ta’ Acerinox ma kienx ħtija tal-industrija 
lokali, iżda madankollu r-riżultati tal-inċident kienu jitolbu soluzzjoni fuq żmien twil 
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kredibbli u xierqa. It-tindif mill-kontaminazzjoni xorta deher li kien inaċċettabbli u kien 
hemm ċerta riflessjoni dwar dan. 

Hu rrisponda billi wera li l-livelli ta’ tniġġis issa huma esaġerati u li kien aktar importanti 
minn qatt qabel li terġa’ tiġi rriġenerata l-istruttura industrijali b’industrija sostenibbli, 
flimkien ma’ żvilupp fit-turiżmu fiż-żona. Hu rrikonoxxa li kien hemm nuqqas ta’ 
informazzjoni eżatta u li l-kumpanija nfisha (li s-sidien u l-azzjonisti tagħha qegħdin Madrid) 
minn dejjem beżgħet tinforma lin-nies dwar is-sitwazzjoni vera f’Huelva, u ma xtaqitx li 
tinġibed l-attenzjoni fuq iż-żona. Kien qed jispera li tiġi żviluppata s-sbuħija vera tal-estwarju 
u jinbnew vjali lejn ix-xmara.

Il-membri kkummentaw dwar il-ħtieġa li jsir tindif mill-kontaminazzjoni kif ukoll li tiġi 
rriabilitata ż-żona industrijali biex tkun tixraq għall-iżvilupp sostenibbli fuq żmien twil 
minħabba li ċ-ċans li wieħed jibni fuq ħamrija kkontaminata huwa minimu. Ġie enfasizzat li l-
qiegħ tax-xmara jeħtieġ ukoll aktar investigazzjoni u aktar sforzi biex isir it-tindif mill-
kontaminazzjoni, minħabba li l-kwistjoni ta’ permeabilità bejn l-imniezel tal-fosfoġipsum u x-
xmara teħtieġ li tkun riżolta definittivament.

Is-Sindku qabel li se jipprova jorganizza laqgħa mal-partijiet interessati kollha biex 
jeżaminaw is-sitwazzjoni u jmexxu d-dibattitu ’l quddiem b’mod kostruttiv, iżda ddispjaċieh
li qatt ma ġie kkonsultat mill-gvern dwar dan.

L-Awtoritajiet Provinċjali – id-Diputación:
Il-membri ltaqgħu mas-Sinjura Petronilla Guerrero, President tal-Provinċja ta’ Huelva, 
akkumpanjata mill-Kunsillier tagħha għall-Ġestjoni tal-Iskart. Hi laqgħet il-membri tad-
delegazzjoni u l-approċċ tagħhom fil-konfront tal-kwistjoni billi ltaqgħet ma’ dawk kollha 
kkonċernati. Hi ddispjaċieha li l-petizzjonanti nfushom naqsu mill-oġġettività fl-ilmenti 
tagħhom. Hi esprimiet il-fehma li l-kwistjoni ma kinitx biss waħda ambjentali, iżda wkoll 
waħda ekonomika fi żmien meta ż-żona u l-pajjiż kollu kien qed jipprova jiżviluppa l-
ekonomija u joħloq ix-xogħol. Hi poġġiet ħafna enfasi fuq l-aspetti pożittivi tal-provinċja u s-
sbuħija tal-ambjent lokali, l-attrazzjoni tiegħu għall-viżitaturi kif ukoll għall-investituri. 
Għandhom jinżammu l-importanza industrijali taż-żona u l-impjiegi li tattira. Hi spjegat li 
kienet tara l-irwol tagħha bħala dak li tiddefendi l-kumpaniji kontra l-attakki kollha, ladarba l-
attakki kontrihom kienu wkoll attakki kontra l-provinċja, li ffavorixxiet l-iżvilupp sostenibbli, 
li fir-rigward tiegħu hi tqis il-provinċja bħala pijunier. Hi kienet qed tinkuraġġixxi industrija 
ġdida biex tistabbilixxi ruħha fiż-żona sabiex tkun tista’ tmexxiha f’fażi ġdida tal-iżvilupp 
tagħha u definittavament telimina għalkollox il-passat.

Il-membri rringrazzjawha tar-rieda tagħha biex tippreżenta tali immaġni pożittiva tal-
provinċja u l-vantaġġi tagħha, iżda fakkru wkoll it-tħassib espress mill-petizzjonanti lid-
delegazzjoni. Skont huma, hemm kwistjoni relatata mal-mod kif il-popolazzjoni hija 
infurmata dwar is-sitwazzjoni b’mod ċar u oġġettiv, u dik għandha tiġi indirizzata b’mod 
xieraq. Il-membri indikaw li l-belt ta’ Huelva kienet tkopri żona tal-art iżgħar mis-sit tar-rimi 
tal-iskart, li jeħtieġ ġestjoni professjonali u tindif mill-kontaminazzjoni kif ukoll 
riabilitazzjoni. Ġiet ikkunsidrata utli azzjoni kkonsolidata bl-involviment tal-awtoritajiet 
muniċipali u l-awtoritajiet provinċjali f’konnessjoni mal-attività industrijali fiż-żona u l-
imperattivi ambjentali rrikonoxxuti mil-leġiżlazzjoni Ewropea.
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Is-Sinjura Guerrero tenniet l-opinjoni tagħha li ċ-ċittadini lokali ma kenux iħossuhom
imħassba dwar it-tniġġis u l-kontaminazzjoni, li kienu karatteristika tal-passat. Hija ma 
qablitx mal-kwistjoni tal-komunikazzjoni minħabba li ntużat biex jitwassal allarm falz aktar 
milli spjegazzjoni. Kienet tittama fil-ħolqien ta’ park xjentifiku u teknoloġiku u żona għat-
teknoloġija l-ġdida biex jiġu rkuprati l-ekonomija u l-immaġni taż-żona.

L-Awtoritajiet Reġjonali, il-Junta de Andalucía:
L-ewwel preżentazzjoni ppreżentat sommarju ta’ diversi studji differenti li kienu saru. Juan 
Luis Ramos mill-Consejo Superior de Investigaciones Científicas introduċa r-riżultati riċenti 
(mill-2008 u aktar tard) li jkopru l-kwalità tal-arja, il-ħamrija u l-kwalità tas-sediment, iż-żoni 
tar-rimi tal-fosfoġipsum, il-livelli tal-metall u l-kompożizzjonijiet organiċi fl-ikel, l-
epidemjoloġija fis-sit industrijali ta’ Huelva u ż-żona tar-rimi tal-iskart.1 F’ħarsa ġenerali u 
estensiva lejn il-ħafna kwistjonijiet li qed iħassbu lill-petizzjonanti u lill-membri tad-
delegazzjoni ġew ippreżentati ċerti sejbiet importanti. 

Ir-rati ta’ mortalità fiż-żona Huelva kienu simili tal-partijiet l-oħra ta’ Spanja u l-UE, bil-mard 
tal-qalb u kardjovaskulari bħala l-aktar kawżi sinifikanti, segwiti mill-kanċer. Rigward l-
esponiment tal-popolazzjoni għar-riskji mill-metalli tqal (arseniku, kromju, kadmju, nikil u 
kobalt), l-evidenza ssuġġeriet li m’hemmx differenza fir-rigward tal-popolazzjoni ta’ Huelva 
meta mqabbla mal-partijiet l-oħra tar-reġjun.

L-awtoritajiet ipprovdew id-dettalji li ġejjin fir-rigward tar-rimi tal-fosfoġipsum fuq 1,000 
ettaru ta’ art, maqsum f’erba’ żoni (ara l-Anness 1):

 Żona 1: (Marisma del Pinar) Ir-rimi tal-fosfoġipsum waqaf fl-1989 u ż-żona ta’ 
madwar 400 ettaru tranġat mill-gvern tal-Andalusija fir-rigward tal-ħamrija ta’ fuq 
bejn 30 cm u 100 cm, it-taħwil ta’ pjanti erbaċei, siġar żgħar tal-buxx u xi siġar biex 
titranġa l-ħamrija u jiġi evitat li l-ppg jilħaq lir-Rio Tinto. Dan naqqas ukoll l-
emissjonijiet ta’ radon.

 Żona 2: (Marisma del Rincon Sur) Hija l-munzell attwali tal-fosfoġipsum f’sura ta’ 
piramida fejn l-attività tnaqqset bin-nofs u r-rimi huwa ppjanat li jieqaf sal-aħħar ta’ 
2011. L-ogħla punt huwa ta’ 25 metru.

 Żona 3: (Marisma del Rincon Norte) Ir-rimi tal-fosfoġipsum waqaf fl-1997; dan hu 
fejn tinsab il-laguna ta’ sigurtà li tkopri 60 ettaru b’fond ta’ 1.50 metru.

 Żona 4: (Marisma de Mendana) Tkopri madwar 400 ettaru u tinkludi s-sit fejn jiġi 
mormi l-iskart ta’ Acerinox. Politika simili tal-ħamrija u t-tħawwil għaż-Żona 1 ġiet 
adottata mill-awtoritajiet tal-Andalusija.

Rigward ir-riskju tat-tniġġis mil-lissija (is-sustanzi li joħorġu mill-materjal) l-awtoritajiet 
wettqu testijiet f’diversi livelli ta’ fond fuq żona ta’ 8.5 km u ma sabu l-ebda kontaminazzjoni 
mil-lissija. Madankollu nstabet kontaminazzjoni superfiċjali fl-ilmijiet tal-wiċċ wara ħafna 
xita li tindika t-tnixxija ta’ ammont ta’ ilma kkontaminat fiż-żoni tal-laguni. Fir-rigward tal-
evalwazzjoni radjoloġika tal-awtoritajiet, il-membri kienu infurmati li kien hemm moviment 
baxx ta’ radjunuklidi mill-fosfoġipsum fil-ħamrija tal-wiċċ taż-Żona 1. Il-livelli tal-emissjoni 
ta’ radon hija mkejla f’0.31mSv/sena – simili għaż-żona kollha.

                                               
1 Ara r-ref.: Medio Ambiente en Andalucia; Junta de Andalucía & EU-FEDER; Informe 2008. (Doc & CD ROM)
        Barra dan, fis-segretarjat hemm disponibbli USB key b’kopja tal-preżentazzjoni bil-Power-point u 
dokumenti ohra relatati.
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L-awtoritajiet reġjonali u l-Fertiberia stabbilixxew “proposta” għar-restawr taż-Żona 3 li 
attwalment hija l-prijorità għar-riabilitazzjoni. Hija strutturata kif ġej:

o L-azzjonijiet ta’ restawr huma meħtieġa b’mod urġenti;
o Il-ħtieġa għall-istudji ta’ stabilità strutturali taż-żona biex jiġu garantiti l-kwistjonijiet 

relatati mas-sikurezza strutturali;
o Il-pjan għall-għeluq tal-faċilitajiet industrijali u l-impermeabilizzazzjoni tal-laguna;
o L-Istudji għal garanzija xierqa tas-siġillar taż-żona qabel tiżdied il-ħamrija ta’ fuq;
o Il-pjan għall-ġbir tal-ilmijiet superfiċjali waqt il-perjodi tax-xita biex jiġi evitat li l-

fosfoġipsum jilħaq lir-Rio Tinto;
o Il-limitu ta’ żmien speċifiku;
o L-użu rrakkomandat tal-pjanti erbaċei u l-possibilità li tiżdied il-ħamrija tal-wiċċ minn 

metru sa 2 f’ċerti żoni biex jinħoloq is-CO2 sink.
o Il-ħtieġa għal monitoraġġ permanenti tal-kwalità tal-ħamrija biex jiġi garantit livell ta’ 

pH li jevita tixrid tal-metall u ż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija li tagħlaq iċ-ċikli 
bijoloġiċi;

o Il-pjan aktar mifrux għar-restawr ta’ żona sħiħa għall-benefiċċju tal-komunità lokali;
o Il-pjan ta’ monitoraġġ għal emissjonijiet ta’ radon.

Wara l-preżentazzjonijiet, il-membri tad-delegazzjoni kienu xi ftit inkwetati mill-fatt li r-
riżultati ta’ tali studji u proposti mid-dehra kellhom impatt daqstant żgħir fuq il-kuxjenza 
ġenerali tal-popolazzjoni lokali. Riedu wkoll ikunu jafu ftit aktar dwar il-pjan kollu għaż-żona 
u jekk kienx hemm ftehim mal-awtoritajiet muniċipali u s-soċjetà ċivili. Il-perċezzjoni tas-
sitwazzjoni tidher aktar relatata mal-passat milli mal-istat attwali: il-preżenza tal-fabbriki u l-
impressjoni ġenerali ta’ landfill mhux issorveljata għall-iskart li tkopri ħafna mir-rimi tal-
fosfoġipsum għandha impatt aktar b’saħħtu fuq il-medja tal-persuni milli d-dettalji tal-istudji 
xjentifiċi numerużi li saru u li hemm tendenza li juru titjib inġenerali fil-parametri ambjentali 
u sanitarji. 

Bi tweġiba għall-mistoqsijiet tal-membri dwar l-iskart ta’ Acerinox, l-awtoritajiet sostnew li 
s-CSN kien kontra l-idea li jiċċaqlaq l-iskart li baqa’ xi mkien ieħor, bħal pereżempju s-siti 
speċjali f’Cavril jew f’Cordoba. Madankollu, kieku l-parir tal-esperti kien li jiċċaqlaq, kieku l-
awtoritajiet kellhom jikkonformaw ma’ dan. Għandu jinbena wkoll impjant lokali għat-
trattament tal-ilma biex ikompli jiġi żgurat li l-ilma użat mill-proċess ikompli jitnaddaf mill-
kontaminazzjoni u li huwa wkoll f’konformità mal-prijorità li għandha r-riabilitazzjoni taż-
Żona 3 minħabba riskju possibbli ta’ tixrid. Għall-każ li jkun hemm emerġenza (u r-riskju hu 
kkunsidrat bħala ta’ importanza żgħira), hemm pjan ta’ emerġenza fis-seħħ li jinvolvi l-
awtoritajiet kollha u l-aġenziji ta’ difiża ċivili.

Il-membri rringrazzjaw lill-awtoritajiet tal-preżentazzjoni tagħhom u r-rieda tagħhom li 
jikkoperaw mal-missjoni.

Kummenti u rakkomandazzjonijiet: 

L-industriji li bdew jiġu stabbiliti f’Huelva fl-aħħar tal-ħamsinijiet u l-bidu tas-sittinijiet
intlaqgħu mill-popolazzjoni lokali. F’dak iż-żmien kienu wiegħdu l-impjiegi u l-iżvilupp 
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ekonomiku għal reġjun li kien jeħtieġ dan, u l-idustrija okkupat żona bassasa li, skont ħafna, 
kienet infestata min-nemus u mingħajr użu partikolari. Madankollu, ir-rimi kontinwu ta’ skart 
industrijali li ħafna minnu kien tossiku, u r-riskji sinifikanti għas-saħħa tal-popolazzjoni lokali 
wasslu għal tħassib li kulma jmur kien qed jikber fost in-nies lokali. It-tnixxija li toħroġ minn 
dan l-iskart għalhekk ma kkontaminatx biss iż-żona bassasa oriġinali, iżda anke l-baċin tax-
xmara stess. Anke jekk b’ċertu dewmien, l-awtoritajiet bdew jirrispondu għal tali tħassib, 
problemi serji fl-immaniġġjar ta’ din il-problema għadhom jippersistu. (Il-ftuħ ta’ proċedura 
ta’ ksur kontra Spanja fit-18 ta’ Marzu, wara l-vjaġġ investigattiv, tindika li l-Kummissjoni 
għandha l-istess tħassib tagħna.)

Barra dan fir-rigward ta’ ħafna aspetti, l-awtoritajiet naqsu li jirrispondu b’mod adegwat għat-
tħassib tas-soċjetà ċivili u l-appelli tal-assoċjazzjonijiet taċ-ċittadini li konsegwentement 
irrikorrew għall-Parlament Ewropew biex jitolbuh appoġġ.

Id-delega nnutat ir-rapport immexxi mill-Kummissjoni Ewropea skont l-Artikolu 35 tat-
Trattat Euratom (Referenza ES-09/08) u anke l-istudju kritiku ħafna li sar mis-CRIIRAD (Nru 
07-117) li ġeneralment jaqbel miegħu.

Il-kumpanija ewlenija involuta, Fertiberia, ikkoperat tajjeb mad-delegazzjoni waqt iż-żjara, 
iżda rrifjutat li tidentifika kwalunkwe riskju jew problema partikolari, u għalkemm m’aħniex 
f’pożizzjoni li nikkwantifikaw preċiżament is-sinifikat tar-riskji, huwa ċar li dawn jeżistu. 
B’hekk, ir-risposti għall-mistoqsijiet kienu daqsxejn evażivi alavolja kienu ssupplimentati 
b’diversi volumi ta’ dokumentazzjoni, u naqsu milli jissodisfaw il-membri preżenti.

 Il-Membri nnutaw nuqqas apparenti ta’ komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti u l-awtoritajiet muniċipali u reġjonali.

 Deher ukoll nuqqas ovvju ta’ kuntatt bejn il-kumpaniji kkonċernati, il-petizzjonanti, l-
assoċjazzjonijiet lokali li jittrattaw il-protezzjoni tas-saħħa u l-ispeċjalisti.

 Konsegwentement, dawk kollha kkonċernati għandhom jieħdu azzjoni b’mod urġenti 
u jikkoperaw sabiex jiġi stabbilit djalogu permanenti u tiġi rrestawrata klima ta’ 
konfidenza, li sfortunatament hija nieqsa, sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet li jistgħu 
joħolqu paniku lokali f’ċerti żoni u jwasslu għan-nuqqas ta’ fiduċja ta’ dawk kollha 
involuti. Fl-istess ħin l-assoċjazzjonijiet u l-midja lokali għandhom ikunu aktar 
prudenti fl-approċċ tagħhom lejn il-problema minħabba li l-provokazzjoni tista’ tkun 
ta’ ħsara għat-tiftix ta’ soluzzjoni xierqa għall-problema.

 L-awtoritajiet u l-kumpaniji kkonċernati, speċjalment Fertiberia, għandhom 
jiffaċilitaw l-ispezzjoni fuq is-sit tal-faċilitajiet tal-iskart u jippermettu lill-
petizzjonanti, flimkien ma’ eżaminaturi indipendenti, jaċċessaw is-sit speċjalment 
sabiex jindikaw iż-żoni eżatti li jikkunsidraw li huma ta’ periklu b’mod speċjali jew 
potenzjalment ta’ ħsara bħala riżultat ta’ tnixxija jew kontaminazzjoni.

 Minkejja n-numerużi studji xjentifiċi li saru u li ttrattaw l-epidemoloġija, ir-
radjoloġija, it-tossikoloġija u kwistjonijiet oħra, il-membri kkunsidraw li dawn 
għandhom jiġu ssupplimentati u b’xi mod ikkoordinati sabiex juru l-kawżalità 
speċifika bejn ir-rimi tal-iskart perikoluż u l-impatt tiegħu fuq is-saħħa pubblika. 

 Għandu jsir, malajr kemm jista’ jkun, studju speċifiku aktar fid-dettall dwar il-
ħaddiema fl-industriji lokali sabiex jiġi kkonfermat jew miċħud l-ammont ta’ 
kwalunkwe kontaminazzjoni li tirriżulta mill-produzzjoni tal-fosfoġipsum u l-iskart, 
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jew tiġġis industrijali ieħor. Jista’ jkun utli reġistru tal-mard irrappurtat, possibilment 
relatat ma’ dawn is-sorsi potenzjali ta’ kontaminazzjoni.

 Għandu jsir studju ta’ impatt speċifiku tal-kontaminazzjoni tal-ħamrija u l-ilma, 
inklużi l-qiegħ tax-xmara u l-baċin, u jsir disponibbli għall-pubbliku bħala għodda 
għall-ġestjoni tal-iskart. Dan l-istudju għandu jkopri ż-żona fejn indifen l-iskart ta’ 
Acerinox kif ukoll iż-żoni l-oħra kollha. Aħna nikkunsidraw li l-ħolqien ta’ sistema ta’ 
monitoraġġ, fiż-żmien reali, permanenti u trasparenti tat-tniġġis tal-art, tal-arja u tal-
ilma għandu jiġi stabbilit u li din għandha tkun aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha 
permezz, pereżempju, tal-internet.

 Is-sit kollu għandu, fi kwalunkwe każ, jitnaddaf mill-kontaminazzjoni sabiex iżomm 
ir-reġjun fi stat li jkun konformi mal-leġiżlazzjonijiet kollha tal-UE attwali. Għandu 
jiġi adottat il-prinċipju ta’ “min iniġġes għandu jħallas”. F’każ li l-kumpaniji 
kkonċernati jagħlqu, madankollu għandhom jiżguraw li s-sit li jokkupaw huwa 
kompletament imnaddaf u li jiġi stabbilit pjan għar-riġenerazzjoni u t-tiġdid taż-żona.

 Għandu jkun hemm ukoll mira speċifika stabbilita għall-investiment mill-ġdid fis-sit 
biex jinħolqu opportunitajiet ta’ impjiegi sostenibbli u taħriġ mill-ġdid ta’ dawk li 
huma attwalment, jew kienu fil-passat, impjegati fis-sit. Huwa kkunsidrat li l-
awtoritajiet ikkonċernati u l-Kummissjoni Ewropea għandhom jiddiskutu l-prijoritajiet 
bil-għan li jingħataw fondi mill-UE għal tali żvilupp sostenibbli li jirrispetta l-integrità 
taż-żona, il-popolazzjoni tagħha u l-ambjent tagħha. Il-membri tad-delegazzjoni qed 
iżommu f’moħħhom b’mod partikolari l-pożizzjoni tal-impjegati affettwati, li kważi 
kollha minnhom għaddew ħajjithom jaħdmu f’dawn l-impjanti industrijali, u li huma 
primarjament imħassba, minn naħa, dwar il-kontaminazzjoni possibbli u, min-naħa l-
oħra, dwar l-għeluq possibbli tal-impjant.  

 Kwalunkwe studju ġdid jew skema ta’ ppjanar futur għandhom jinvolvu l-
parteċipazzjoni tal-petizzjonanti, tal-assoċjazzjonijiet lokali u tal-entitajiet 
rappreżentattivi sabiex jassistu l-identifikazzjoni ta’ soluzzjonijiet vijabbli.

 Għandhom isiru żjarat ta’ kontroll komplementari mhux imħabbra fl-industriji lokali, 
mill-awtorità responsabbli tas-Saħħa u s-Sigurtà.  
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