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Wprowadzenie:

Już ponad trzy lata temu Komisja Petycji otrzymała pierwsze petycje z Huelvy, w których 
wskazywano na prawdopodobne poważne naruszenie niektórych dyrektyw UE dotyczących 
ochrony środowiska, powstałe w wyniku niezdolności miejscowych zakładów 
przemysłowych i władz lokalnych do właściwego rozwiązania problemu wysoce toksycznych 
odpadów – produktu ubocznego procesów przemysłowych wykorzystywanych zwłaszcza w 
zakładzie produkcji nawozów, zwanym obecnie Fertiberia, i w czterech innych zakładach 
położonych na terenie o powierzchni około 1200 ha1. 

Składający petycję twierdzili również, że zrzuty takich odpadów doprowadziły do poważnego 
zanieczyszczenia pobliskiej rzeki Tinto produktami ropopochodnymi i metalami ciężkimi, a 
na tereny podmokłe od dziesięcioleci wywożono odpady toksyczne i inne niebezpieczne 
odpady. Wskazywali oni ponadto, że na składowisko odpadów wywożono również odpady 
radioaktywne (cez 137) pochodzące z awarii przemysłowej, która miała miejsce kilka lat 
wcześniej, w 1998 r., w zakładach Acerinox w Kadyksie, i że składowisko to stanowi 
zagrożenie dla zdrowia okolicznych mieszkańców, którzy mogą łatwo uzyskać wstęp na ten 
obszar. Plan nadzoru wprowadzony przez władze regionu Andaluzja, za którego realizację 
odpowiedzialny był podmiot publiczno-prywatny EGMASA, zdaniem autorów petycji nie 
przyniósł rezultatów. 

Niewielka odległość między składowiskami odpadów a miastem Huelva oraz wynikające stąd 
dla okolicznych mieszkańców ryzyko skażenia, zwłaszcza przez cieki wodne i warstwy 
wodonośne, budzą również poważne obawy i zaniepokojenie potencjalnym wpływem 
obecnego stanu rzeczy na zdrowie w ogóle. Przed zaledwie 5 miesiącami pojawiły się 
twierdzenia, że niezależni eksperci wykryli na omawianym obszarze pył arsenowy w 
ilościach trzykrotnie wyższych od dozwolonych. Dodatkowym powodem obaw jest fakt, że w 
bliskim sąsiedztwie przemysłowych składowisk odpadów znajdują się również szkoły i 
szpitale. Składający petycję uważają, że przekazują zniecierpliwienie mieszkańców w sytuacji 
postrzeganej jako niekończące się postępowania sądowe i wykręty ze strony władz. Sytuacja 
ta uniemożliwia jakikolwiek realny rozwój gospodarczy zapewniający mieszkańcom miejsca 
pracy na przyszłość. Wyrażają oni całkowity brak wiary w zdolność czy też determinację 
organów władzy politycznej do działania na rzecz rozwiania obaw mieszkańców.

Składający petycję opisali poprzednią awarię, która doprowadziła do skażenia, a doszło do 
niej w wyniku osunięcia się gruntu i przerwania grobli, co spowodowało śnięcie wszystkich 
ryb i innych żywych stworzeń w rzece. Twierdzą oni, że nawet w chwili obecnej nie są 
wdrażane plany niezależnej Rady Bezpieczeństwa Jądrowego (RBJ). Twierdzą również, że 
według planów istniejące składowiska nigdy nie miały służyć do przyjmowania odpadów 
niebezpiecznych w rozumieniu dyrektywy 91/689/WE, na które przeznaczono w regionie 
składowisko Nerva. Omawiane składowiska mają tylko uzupełniać tereny zainteresowanych 

                                               
1 Zob. następujące petycje:
631-07, przedłożona przez Juana Antonia Lopeza de Uralde w imieniu Greenpeace Hiszpania;
1487-07 przedłożona przez Luisa de la Rasilla Sáncheza-Arjonę w imieniu Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania;
1682-08, przedłożona przez José Pabla Vásqueza Hierro w imieniu Asociación Mesa de la Ria de Huelva,
a także przez Pedra Jimeneza San José w imieniu Izquierda Unida los Verdes – Convocatoria por Andalucia de 
Huelva, z 1525 podpisami (przewodniczącemu komisji przesłano następnie dalszych 35000 podpisów).
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zakładów przemysłowych i nie zostały wybrane z myślą o przyjmowaniu równie toksycznych 
substancji. Od wielu lat dochodzi do niekontrolowanego skażenia metalami ciężkimi, kwasem 
fosforowym i fosfogipsem, które przedostają się bezpośrednio do rzeki.

Niektórzy składający petycję obawiają się również wpływu zanieczyszczeń przemysłowych 
na pobliski park narodowy Doñana, rozciągającą się na przeciwległym krańcu estuarium 
Huelvy strefę szczególnie chronioną zgodnie z dyrektywą ptasią i siedliskową.

Skalę problemu może zilustrować fakt, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, odkąd 
powstały zakłady przemysłowe mające zapewnić miejsca pracy bardzo potrzebne w tym 
zubożałym regionie, na omawianym obszarze złożono w przybliżeniu 125 milionów ton 
odpadów przemysłowych, przeważnie fosfogipsu (siarczanu wapnia) w stanie płynnym, czyli 
produktu ubocznego powstającego przy produkcji nawozów. Surowiec skalny przywożony 
jest z Afryki północnej. Surowiec ten jest toksyczny i umiarkowanie radioaktywny. 
Pierwotnie na tereny podmokłe o powierzchni 3 600 000 m2 państwo hiszpańskie wydało 
koncesję na 99 lat, chociaż jest wysoce wątpliwe, czy nadają się one na składowiska odpadów 
przemysłowych1.

Spotkania i wizyty na składowisku:

Organy krajowe:
Delegacja rozpoczęła serię spotkań od rozmowy z Alicią Paz Antolín, dyrektor generalną ds. 
wybrzeży w krajowym ministerstwie środowiska. Towarzyszył jej Pablo Martin Huerta. 
Opisała ona rolę i zadania ministerstwa w związku z tematem petycji, zwłaszcza jeśli chodzi o 
gospodarowanie obszarem wybrzeża, na którym położone są hałdy fosfogipsu i innych 
odpadów. Obszar ten składa się z terenów lądowych i morskich należących do domeny 
publicznej, terenów podmokłych i moczarów, estuarium i innych terenów stanowiących 
dziedzictwo publiczne.

W 1967 r. państwo przyznało spółce zwanej obecnie Fertiberia, producentowi nawozów 
rolniczych, koncesję na te tereny; na podstawie przedłużenia koncesji dzierżawa miała 
wygasnąć w 2003 r. Po odwołaniu się przez spółkę od wydanego przez rząd polecenia 
zaprzestania składowania odpadów dzierżawę ponownie przedłużono; na podstawie 
orzeczenia sądu odpady nadal będą wyrzucane do końca 2010 r.; apelację od tego orzeczenia 
rozpatruje obecnie sąd najwyższy. Działalność przemysłową prowadzi się jednak obecnie 
tylko na poziomie 50% poprzednich zdolności produkcyjnych. 

Ważnym elementem orzeczenia sądu jest polecenie Fertiberii zapłacenia za oczyszczenie 
składowiska, którego koszty wyliczono na około 22 mln EUR, zgodnie z zasadą 
„zanieczyszczający płaci”. Ministerstwo nie zgodziło się na pierwotną propozycję Fertiberii 
dotyczącą rekultywacji pejzażowej składowiska, i w związku z tym wprowadziło plan oceny 
wszelkich zagrożeń i rodzajów ryzyka związanych z występowaniem odpadów, aby móc im 
skutecznie i trwale zapobiegać. Ministerstwo nie uważa przeniesienia odpadów za wykonalne, 
głównie ze względu na ich olbrzymie ilości, chce natomiast, by obszar poddano oczyszczeniu 

                                               
1 Władze hiszpańskie nie uznają tego obszaru za składowisko odpadów, uważając wspomniane substancje za 
przemysłowe produkty uboczne.
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i dekontaminacji. Badanie prowadzone w imieniu ministerstwa przez Transatec Consultancy, 
które doprowadzi w pierwszej kolejności do opracowania projektu pilotażowego, polega na 
wielodyscyplinarnej ocenie obejmującej analizy epidemiologiczne i testy prowadzone na 
zainteresowanych pracownikach. 

Przeprowadzone zostaną również testy hydrogeologiczne, sprawdzające wyniki poprzednich 
badań i obejmujące pobieranie próbek wód gruntowych. Wykonywane są również badania 
radiochemiczne i radiologiczne. Należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych barier w celu 
jako ochrony przed wszelkimi potencjalnymi zagrożeniami skażenia podglebia, warstw 
wodonośnych i pobliskich cieków wodnych, zwłaszcza rzek Tinto i Odiel. Ostateczna decyzja 
rządu będzie zależała od wyników oceny technicznej; zaproponowany zostanie jeden łączny 
plan przywracania odpowiedniego stanu całego obszaru, w tym wszystkich skażonych stref.

W odpowiedzi na pytania o przyszłe plany dotyczące składowiska i o powody tak znacznego 
opóźnienia (zważywszy, że odpowiednie dyrektywy UE, w tym dyrektywa IPPC i dyrektywa 
w sprawie odpadów niebezpiecznych funkcjonują od ponad dziesięciu lat) posłowie zostali 
poinformowani, że problem jest niezwykle złożony. Według informacji podanych przez 
ministerstwo wstępne badania geologiczne wykazały, że warstwa gliny powinna chronić 
warstwy wodonośne przed wszelkim ryzykiem zanieczyszczenia. 

Posłowie wyrazili obawę, że zdaniem składających petycję poza obszarem składowiska 
przepływają jednak skażone wody zawierające arsen i kadm, a rzeki były zanieczyszczanie 
przez bardzo długi czas. Ponadto większe rozmiary i wysokość hałd również ma wpływ na 
przywracanie odpowiedniego stanu strefy w przyszłości. Posłowie chcieli również otrzymać 
odpowiedź w kwestii odpadów radioaktywnych z Acerinox, których ministerstwo jak dotąd 
nie udzieliło.

Na pytania te odpowiedział przedstawiciel RBJ1. Rada przeprowadziła na tym obszarze 
badania dotyczące radiologicznego wpływu składowiska, w szczególności części zawierającej 
skażony materiał z Acerinox, przy czym podkreślono, że najbardziej skażone radioaktywne 
materiały z awarii, do której doszło w 1988 r. w pobliżu Kadyksu, albo nigdy nie były 
składowane w Huelvie, albo zostały już stamtąd usunięte. Potwierdzono również, że odpady 
fosfogipsu zawierają również pewne pierwiastki radioaktywne.

Zbadano wpływ radiologiczny na pracowników i chociaż stwierdzono, że wpływ ten nie był 
„istotny”, to jednak wezwano do poprawy środków ochrony i bezpieczeństwa ustanowionych 
w końcu lat 902. 

Następnie w 2008 r. RBJ wyraziła obawy dotyczące długoterminowych gwarancji ochrony 
p rzed  skażeniem pochodzącym ze składowiska, a EGMASA otrzymał polecenie 
przeprowadzenia w imieniu władz Andaluzji dodatkowych kontroli i wzmocnienia środków 

                                               
1 Rada to niezależny podmiot, odpowiadający bezpośrednio przed hiszpańskim parlamentem krajowym.
2 Zob. sprawozdanie opublikowane przez Radę Bezpieczeństwa Jądrowego: Diagnóstico de la situation sanitaria 
del entorno de la Ría de Huelva, w którym przyjrzano się wpływom kadmu, chromu, niklu, kobaltu i arsenu na 
zdrowie publiczne. Stwierdzono, że obecność tych odpadów nie miała istotnego wpływu na zdrowie publiczne, a 
wskaźniki umieralności na raka w regionie Huelvy są zbliżone do wskaźników z innych miast Andaluzji. Zob. 
również „Situación del centro de recuperación de inertes (CRI-9) de las marismas de Mendana” z dnia 14 
stycznia 2008 r.
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wprowadzonych w grudniu 2009 r., w tym budowy ogrodzenia wokół omawianego obszaru. 
(Wcześniej obszar ten był zawsze powszechnie dostępny.) W czasie wizyty delegacji jedna 
strefa nadal czekała na ogrodzenia, chociaż RBJ zgodnie z zasadą ostrożności „nie zaleca” 
powszechnego dostępu do tej strefy.

Posłowie zwrócili uwagę na sprawozdanie niezależnej francuskiej komisji badawczej 
CRIIRAD, która w 2007 r. przeprowadziła badanie na wniosek Greenpeace1. W badaniu tym, 
w którym wykazano wysokie poziomy toksycznych odpadów, przedstawiono szereg zaleceń 
dotyczących pełnej inwentaryzacji substancji radioaktywnych na obszarze składowiska (ilość 
ton, masa, łączny poziom promieniowana w poszczególnych sektorach); przeniesienia 
niebezpiecznych materiałów na inne specjalne składowiska lub – jeżeli nie jst to wykonalne –
poprawy warunków izolacji i zapobiegania wyciekom, stałe monitorowanie odpadów 
chemicznych i radiologicznych; ustanowienia długoterminowej bazy danych (zważywszy, że 
radioaktywność utrzyma się przez kilkaset, a nawet kilka tysięcy lat) oraz wprowadzenia na 
składowisku zakazu wszelkich wykopów i prac budowlanych w przyszłości. Posłowie 
zauważyli, że państwa członkowskie miały w pełni wdrożyć przepisy dyrektywy 
96/29/Euratom do 2000 r., i wyrazili zaniepokojenie co do przyczyn niewprowadzenia – jak 
się wydaje – tych przepisów, przyznając przy tym, że sytuacja zaczyna się poprawiać. 

(Zgodnie z art. 35 traktatu Euratom Komisja Europejska przeprowadziła na składowisku 
badanie, którego wyniki przekazano członkom delegacji na dzień przed ich wyjazdem do 
Andaluzji. W sprawozdaniu zawarto wykaz decyzji podjętych przez władze hiszpańskie w 
związku z sytuacją na składowisku w Huelvie i stwierdzono, po wizycie na składowisku, że 
środowiskowe monitorowanie radiologiczne prowadzone obecnie w imieniu organu ds. 
regulacji jest wystarczające i zgodne z art. 35 traktatu Euratom; uznano jednak, że niezbędne 
są pewne udoskonalenia w zakresie nadzoru radiologicznego. Poparto ponadto zamiar 
przeprowadzenia dogłębnej weryfikacji glinianej warstwy osłaniającej obszar zawierający cez 
137 po pracach naprawczych przeprowadzonych na składowisku przez EGMASA w celu 
zapobieżenia przenoszeniu skażenia2. W odpowiedni na pytania komisji urzędnicy 
odpowiedzialni za tę sprawę zgodzili się xz ustaleniami CRIIRAD.)

Fertiberia:
Na wniosek Komisji Pertycji dyrektor Fertiberii Roberto Ibáñez wyraził zgodę na spotkanie z 
członkami delegacji i na umożliwienie im wizyty na składowisku. Przedstawił posłom 
obszerną dokumentację wyjaśniającą szczegółowo aspekty techniczne i produkcyjne 
występujące zakładzie, a także mapę omawianego obszaru. Dokumentacja zawierała również 
informacje nt. roślinności i aspektów ekologicznych w zrekultywowanych częściach 
składowiska3, samych hałd fosfogipsu i topografii dowodzącej stabilności hałd, a także 
rysunki prezentujące porównanie z innymi podobnymi składowiskami w UE4.

                                               
1 Sprawozdanie CRIIRAD nr 07-117 Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137) z dnia 29 listopada 2007 r.
2 Komisja Europejska, DG-TREN, dyrekcja H – Energia jądrowa: Technical Report, Huelva sites: 
phosphogypsum piles i CRI-9. Ref: ES-09/08.  Wizyta na składowisku w dniach 14–17 września 2009 r.
3 Zakład w Huelvie; „Revegetación del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto”. 
Luty 2010 r.
4 Rieme – BE, Kavala – GR, Engis – BE, Saloniki – GR, Grand Quevilly – FR, Siilinjarvi – FI, Police – PL, 
Bolesławice – PL, Kedainiai – LT. Istnieje również symulacja składowiska w Huelvie po ostatecznej 
rekultywacji.
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Fertiberia produkuje sześć milionów ton nawozów rocznie i jest jednym z największych 
podmiotów w przemyśle nawozowym w Europie. (W Hiszpanii posiada pięć zakładów.) Jako 
produkt uboczny powstaje również kwas siarkowy. Surowiec skalny przywożony jest z 
Maroka, które jest łatwo dostępne dla transportu morskiego z Huelvy. W przeciwieństwie do 
zakładów produkcyjnych w innych częściach świata (wspomniano o RPA, Libii i Maroku) 
odpady nie są zrzucane do morza, ale składowane na lądzie, na składowisku, do wizyty na 
którym przygotowywała się delegacja, obejmującego obecnie obszar około 850 ha. Niektóre 
odpady są przewożone ciężarówkami i składowane w opuszczonych kopalniach w regionie. 
Dyrektor uważa, że ryzyko skażenia środowiska jest niewielkie. W ostatnich latach spółka 
prowadzi aktywną politykę obsadzania roślinnością we współpracy z władzami miasta. 
Dyrektor uważa, że promieniowanie radioaktywne ze składowiska jest niższe niż naturalne 
promieniowanie w okolicy. W odpowiedzi na pytanie o odpady z Acerinox Roberto Ibáñez 
powiedział, że odpowiedzialny za nie jest EGMASA i władze Andaluzji, a nie Fertiberia.
Dyrektor wyjaśnił proces, który umożliwił zmniejszenie powierzchni składowiska, co 
wymagało jednak znacznego zwiększenia wysokości hałd fosfogipsu. Wszystkie badania 
prowadzone na hałdach i na składowisku potwierdziły, że nie ma zagrożeń dotyczących 
stabilności i charakterystyki technicznej.

Powiedział on, że sąd najwyższy nie wydał jeszcze orzeczenia w sprawie ostatecznego 
zamknięcia zakładów, ale w międzyczasie – by zastosować się do decyzji sądu niższej 
instancji – produkcja (a tym samym składowanie odpadów fosfogipsu) obniżono o 50%. 
Powiedział, że zakłady mogą być zmuszone do zamknięcia do 2012 r., jeżeli decyzja będzie 
niekorzystna dla spółki, co doprowadzi do likwidacji wielu miejsc pracy. (Tego samego dnia, 
lecz później, posłowie spotkali przedstawicieli związków zawodowych.)

W czasie mniej formalnych rozmów dyrektor przyznał, że w latach 60., a nawet nieco 
później, wykazywano się dużą arogancją i ignorancją w kwestii ochrony środowiska. 
Ponieważ jednak kraj przeszedł modernizację, czynniki takie mają już mniejsze znaczenie, a 
cały przemysł ma obowiązek przestrzegać wymogów środowiskowych. Opisał np., jak 
opracowano cykl gospodarki wodnej przy wykorzystaniu stałych przewodów i izolacji, 
podczas gdy w przeszłości dopuszczalne były po prostu zrzuty wody. (Kwestia cyklu 
wodnego ma zasadnicze znaczenie, gdyż odpady stałe w postaci pyłów lub piasków są 
mieszane z wodą i pompowane na długie odległości – około 1 km – z zakładów 
produkcyjnych na hałdy składowiska. To właśnie kwestia suchych odpadów i wymywania 
nadmiaru wody stworzyła potrzebę właściwego i technicznie spójnego systemu wodnego. 
Odprowadzana woda wraca do zakładów i jest ponownie wykorzystywana, co stanowi obieg 
zamknięty. W przeszłości wody zrzucane były do rzeki.) 

Zamknięty obieg wody może działać tylko przy systemie hałd w kształcie piramidy, jest to 
zresztą najlepsza metoda – jak powiedział władzom Andaluzji – zapobiegania 
wypompowywaniu wody do rzeki. Jak się wydaje, przed utworzeniem hałd przeprowadzono 
ocenę oddziaływania na środowisko.

Dyrektor powiedział, że występują pewne konflikty właściwości między władzami krajowymi 
i regionalnymi, a jego spółka wielokrotnie znalazła się w pułapce między tymi szczeblami 
władzy politycznej.

Delegacja wyraziła zaniepokojenie brakiem właściwego dialogu i konsultacji między 
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poszczególnymi szczeblami władzy i podmiotami zaangażowanymi w Fertiberii, związkami 
zawodowymi i mieszkańcami. Jak się wydaje, nigdy nie zorganizowano spotkania władz 
miejskich ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, co doprowadziło do braku zaufania i 
poszanowania między poszczególnymi stowarzyszeniami, partiami politycznymi i władzami 
miasta. Doprowadziło to również do protestów, a obecnie doprowadzi prawdopodobnie do 
zamknięcia zakładów. Również spółka nie próbowała zainicjować dialogu. 

Z delegacją spotkali się liderzy najważniejszych związków zawodowych UGT, FIA-UGT, a 
także ich przywódcy na szczeblu prowincji. Sekretarz generalny FIA-UGT Huelva, Luciano 
Gómez, przekazał delegacji dokument zawierający bardzo jasne stanowisko jego organizacji i 
gwałtownie zaprotestował przeciwko temu, co postrzega jako zniekształcanie faktów, 
prezentując stanowisko, że w zakładach Fertiberia nie występują już żadne problemy 
środowiskowe, i ubolewając z powodu bardzo negatywnego wizerunku kreowanego przez 
tych, którzy dążą do zamknięcia zakładów1. Związki zaprezentowały delegacji własną ocenę 
aspektów środowiskowych prowizji i miasta Huelva. 40% prowincji stanowią obszary 
chronione, np. park narodowy Doñana, Sierra de Aracena i Picos de Aroche. Stanowisko 
Marismas del Odiel należy do parku krajobrazowego uznanego przez UNESCO, a powietrze 
w mieście należy do najczystszych w regionie. Związki zawodowe uważają, że prowadzone 
są próby zaszkodzenia wizerunkowi regionu i przedstawienia fałszywego obrazu sytuacji.

Sugerują oni porównanie zakładu z innymi podobnymi zakładami w Europie przez grupę 
naukowców. Są bardzo zaniepokojeni konsekwencjami utraty miejsc pracy dla miejscowej 
społeczności i obawiają się, że nie ma alternatywy dla Fertiberii ze względu na katastrofalny 
wizerunek zakładów i ich funkcjonowania. Rzecznicy związków podkreślili, że chociaż 
pewne kwestie wymagają poprawy, to są oni przekonani, że ogólnie rzecz biorąc, spółka 
działa zgodnie z normami i wymogami UE, podpierając to twierdzenie sprawozdaniami RBJ i 
DG TREN. 

Mają oni poczucie, że ich zakład można z powodzeniem porównać do innych europejskich 
zakładów produkujących podobne wyroby, i sądzą, że padli ofiarą działań politycznych. 
Opowiedzieli się za współistnieniem produkcji przemysłowej i bezpieczeństwa 
środowiskowego. W odpowiedzi na pytania członków delegacji dotyczące zdrowia 
stwierdzili, że nie mają żadnych obaw i że zakład spełnia wszystkie przepisy w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa. Przyznali, że w przeszłości sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, 
ale podjęto wysiłki o doprowadzenie do zgodności z przepisami, co – jak podkreślili –
również należy uznać. Gdyby naprawdę występowało jakieś zagrożenie - powiedzieli – to 
dotykałoby ono bezpośrednio ich samych, i podjęliby oni odpowiednie działania. Według 
nich coroczne badania lekarskie nigdy nie wykazały żadnych szczególnych nieprawidłowości.

Wizyta na składowisku odbyła się (przed spotkaniem ze związkami zawodowymi) w 
obecności dyrektora i jego współpracowników; spółka odmówiła jednak zezwolenia na 
powtórną wizytę z udziałem niektórych składających petycje.

Delegacja weszła przez bramę na teren głównego składowiska fosfogipsu, gdzie znajdują się 

                                               
1 Dokument ten, zawierający dwa załączniki, będzie zarejestrowany jako petycja i dołączony do dokumentacji 
sprawy. Załączniki zawierają zestawienie badan naukowych i analiz z ww. sprawozdania CRIIRAD, które 
zdaniem związków są niewiarygodne i opierają się na niepełnych danych.
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osadniki i hałdy, i dokonała inspekcji poszczególnych warstw konstrukcji w kształcie piramid. 
Pogoda była wyjątkowo deszczowa (niedawne opady), jednak na obszarach udostępnionych 
delegacji nie były widoczne problemy w zakresie odizolowania wód. Delegacji pokazano 
ogromne rurociągi, którymi płyną ścieki z zakładu, które są składowane na szczytach hałd. 
Wskazano punkty kontrolne. Członkowie delegacji mogli również przyjrzeć się rurociągom 
odprowadzającym wodę z powrotem do zakładów. Nie są one szczególnie ukryte ani 
chronione; stanowią element połączeń między zakładem a składowiskiem.

Ze względu na warunki pogodowe grunt był bardzo mokry, posłowie nie mogli zatem 
zaobserwować pyłów czy elementów przenoszonych przez wiatr, które mogą stanowić 
przedmiot obaw. Posłowie nie mogli również odwiedzić całego składowiska ani 
zaobserwować żadnej ze stref wskazanych przez składających petycje jako potencjalnie 
problematyczne.
W czasie wizyty w innych strefach składowiska, w strefie Mendaña, przechodząc przed 
ogrodzeniem otaczającym teren, na którym zakopano radioaktywne odpady z Acerinox, 
posłowie mogli zauważyć, że duże obszary obsadzono roślinnością. Istnieje również 
niewielkie składowisko odpadów komunalnych, które nie ma nic wspólnego z Fertiberią czy 
Acerinox. Wystąpiły pewne wątpliwości co do odpowiedniej grubości warstwy gleby i rodzaj 
osłon pokrywających skażone tereny; w pobliżu rzeki zaobserwowano jednak wiele młodych 
drzew i krzewów oraz rozległe tereny łąkowe pokryte kwiatami polnymi. (Co ciekawe, 
posłowie nie znaleźli wytłumaczenia dla dużej liczby białych znaków wskazujących co około 
100 metrów na obecność czarnych królików!). Na obszarze poddanym rekultywacji istotnie 
występuje jednak ptactwo. 

Wizyta była pomocna, ale nieprzekonująca, częściowo ze względu na brak czasu i 
ograniczone możliwości swobodnego rozejrzenia się na obszarze. 

Stowarzyszenia i eksperci:1

Po powrocie do hotelu delegacja zorganizowała spotkania z innymi zainteresowanymi 
stronami i miejscowymi ekspertami w celu uzyskania większej liczby informacji i – w miarę 
możliwości – bardziej niezależnej i obiektywnej wizji napotkanych dotychczas problemów.

Pierwsza grupa, zrzeszona w stowarzyszeniu Altea, przedstawiła konkretny problem 
syndromu chronicznego zmęczenia, a posłowie wysłuchali prezentowanych obaw. Związek 
między ich stanem zdrowia a zakładami Fertiberia lub innymi zakładami przemysłowymi nie 
jest jednak oczywisty. Stowarzyszenie dąży do przeprowadzenia dalszych badań nt. ich stanu 
zdrowia, obawiając się, że przyczyną choroby może być zanieczyszczenie i skażenie 
pochodzące ze składowiska.

Biolog Luis Miguel Real Navarrete zwrócił uwagę delegacji na skumulowany w czasie 
wpływ toksycznych substancji występujących w korycie rzeki i na pobliskich obszarach, 
wynikający z niekontrolowanej produkcji przemysłowej w przeszłości, oraz na odpady 
radioaktywne. Z jego badan wynika, że stężenie arsenu na omawianym obszarze 16-krotnie 
przewyższa średnią. Nigdy nie przeprowadzono odpowiedniej dekontaminacji odpadów z 
przeszłości, co jest dla niego głównym źródłem obaw.

                                               
1 Delegacji przekazano kilka sprawozdań i CD-romów, zawierających informacji na temat dochodzeń i badań.
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Dr Jesús de la Rosa Díaz (uniwersytet w Huelvie) poinformował posłów o swoich badaniach 
w parku Doñana. Estuarium Huelvy to unikatowe źródło wody; w ostatnich latach w 
środowisku wodnym występowały tu wysokie stężenia kwasów. Wskazał pewną liczbę 
zanieczyszczeń chemicznych występujących w dużych stężeniach, w tym selen, arsen, kadm, 
cynk, miedź i in. 

Dr José Luis Gurucelain jest specjalistą z zakresu profilaktyki medycznej oraz kancerologiem. 
Wymienił on krótko zanieczyszczenia przeważające na omawianym obszarze: 30% 
zanieczyszczeń z ruchu drogowego, zwłaszcza z ruchu ciężarówek; 30% z samych obszarów 
przemysłowych, w tym z zakładów Fertiberii i składowiska odpadów; 40% z innych źródeł. 
Zaznaczył, że emisja z kominów zakładów jest wyraźnie widoczna i że obywateli nadal 
niepokoi jej wpływ na środowisko i jakość życia. Wskazał, że postrzeganie sytuacji przez 
obywateli niekoniecznie odpowiada wiedzy ekspertów na temat poziomów zagrożeń. 
Zaznaczył, że z trzech znanych mu badań epidemiologicznych opublikowano tylko jedno, 
przy czym nie zawiera ono jasnych wniosków. Przedstawił ekstrapolacje z badań i wskazał,
że emisje kwasu siarkowego stanowią zagrożenie głównie w okresie zimowym, częściowo ze 
względu na kierunki wiatrów dominującym o tej porze roku. Inne badanie, w którym 
skupiono się bardziej ogólnie na południowo-wschodniej Andaluzji, wskazuje wyższą niż 
przeciętna wczesną umieralność, przy czym tendencja ta spada przy porównaniu grup 
wiekowych. Jak do tej pory żadne badania nie stwierdziły, że istnieje związek przyczynowo-
skutkowy między istnieniem zakładów przemysłowych na omawianym obszarze a 
wskaźnikami zdrowotnymi, ekspert przyznał jednak, że w najnowszych badaniach wykazano, 
że zagrożenie nowotworami u kobiet jest na omawianym obszarze wyższe niż średnia 
krajowa. Jego zdaniem jest to prawdopodobnie długoterminowy skutek potwornych 
warunków panujących na tym obszarze w okresie rządów Franco, uwidaczniający się obecnie 
ze względu na starzenie się populacji. Jego zdaniem nie ulega wątpliwości, że w ostatnim 
czasie nastąpiła ogólna poprawa stanu zdrowia mieszkańców.

Ostatnia spośród specjalistów, z którymi przeprowadzono rozmowy, Rocío Álvarez Capelo, 
zaprezentowała testy prowadzone przez dr Juana Algualcila na 32 osobach pracujących w 
zakładach Fertiberia: u 50% spośród nich stwierdzono ślady osadów uranu w tkance paznokci 
u rąk (wykorzystanej w analizach). W Huelvie zazwyczaj takie osady nie występują.

Członkowie delegacji zaapelowali do ekspertów o przekazanie ustaleń właściwym organom i 
związkom zawodowym, by umożliwić ich sprawdzenie i wprowadzenie odpowiednich 
referencji. Ponownie przedstawiono posłom zaniepokojenie równie nikłym dialogiem między 
różnymi stowarzyszeniami, ośrodkami badawczymi i właściwymi organami w kwestii o tak 
dużym znaczeniu dla obszaru i jego przyszłości. Niektóre elementy wskazują na pewną 
obojętność w tej sprawie.

Władze miasta:
Posłowie odbyli spotkanie z Pedrem Rodríguezem Gonzálezem, prezydentem miasta Huelva, 
i niektórymi radnymi wysokiego szczebla. Prezydent poinformował posłów, że w ciągu 15 lat, 
odkąd sprawuje on mandat, omawiany problem był stałym źródłem obaw i dyskusji. Przyznał 
on, że odpady z miejscowych zakładów przemysłowych, toksyczne i o wysokiej kwasowości, 
przyczyniły się do powstania negatywnego wizerunku okolicy. Wyraził zaniepokojenie 
faktem, że wiele lokalnych mediów wyolbrzymia i nagłaśnia obawy, chociaż w rzeczywistość 
jest jego zdaniem zupełnie inna. Przypomniał główne elementy poprawy wprowadzone na 
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składowisku od końca lat 70., kiedy to bardzo częste były emisje kwasu siarkowego. 
Zdementował alarmistyczne pogłoski o poziomach radioaktywności, które – podkreślił z 
naciskiem – utrzymują się w dopuszczalnych granicach.

Odniósł się do badań prowadzonych w celu poprawy sytuacji na obszarze składowiska i 
rekultywacji tego obszaru, a także do faktu, że Fertiberia przeznaczy na pokrycie kosztów 
kwotę 21 mln EUR. Zastanawia się, czy UE może udzielić dodatkowego wsparcia 
finansowego tych prac. Powiedział, że władze miasta potrzebowały 12 lat, by zrekultywować 
obszar 100 ha, ale oczekuje, iż w przyszłości prace te będą szybsze i skuteczniejsze.

Członkowie delegacji przyznali, że miejscowe zakłady przemysłowe nie ponoszą winy za 
awarię w Acerinox, niemniej jej konsekwencje wymagają odpowiedniego i wiarygodnego 
długoterminowego rozwiązania. Dekontaminacja wciąż wydaje się nie do zaakceptowania, 
prowadzone są refleksje w tej sprawie. 

Odpowiedział on, że poziomy zanieczyszczenia są obecnie zawyżane i że jeszcze ważniejsze 
niż kiedykolwiek jest odtworzenie sieci przemysłowej obejmujące zakłady spełniające zasady 
trwałego rozwoju, przy równoczesnym rozwoju turystyki na tym obszarze. Przyznał, że brak 
jest dokładnych informacji i że sama spółka (której właściciele i akcjonariusze przebywają w 
Madrycie) zawsze obawiała się przekazywania mieszkańcom informacji nt. rzeczywistej 
sytuacji w Huelvie, nie chcąc przyciągać uwagi na ten obszar. Wyraził nadzieję na rozwój 
prawdziwego piękna estuarium i wybudowanie alej prowadzących w kierunku rzeki.

Posłowie skomentowali potrzebę dekontaminacji i rekultywacji terenów przemysłowych, by 
mógł na nich zachodzić trwały rozwój, zważywszy, że szanse na prowadzenie prac 
budowlanych na skażonym gruncie są nadal niewielkie. Podkreślono również, że także koryto 
rzeki wymaga badań i większych wysiłków na rzecz dekontaminacji, gdyż należy ostatecznie 
rozwiązać problem szczelnej bariery między hałdami fosfogipsu a rzeką.

Prezydent miasta zgodził się zorganizować spotkanie ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami w celu dokonania przeglądu sytuacji i doprowadzenia do konstruktywnej debaty, 
wyraził jednak ubolewanie, że rząd nigdy nie zasięgnął jego opinii w tej sprawie.

Władze prowincji (Diputación):
Posłowie odbyli spotkanie z Petronillą Guerrero, przewodniczącą prowincji Huelva, i jej 
doradcę ds. gospodarki odpadami. Przywitała ona członków delegacji i z zadowoleniem 
przyjęła ich podejście do problemu, polegające na spotkaniu wszystkich zainteresowanych. 
Wyraziła ubolewanie, że sami składający petycje w swoich skargach wykazują się brakiem 
obiektywizmu. Uważa ona, że problem jest nie tylko natury środowiskowej, ale również 
gospodarczej, gdyż omawiany obszar i cały kraj poszukują obecnie możliwości rozwoju 
gospodarki i tworzenia miejsc pracy. Podkreśliła z naciskiem pozytywne aspekty prowincji 
oraz piękno jej środowiska, jej atrakcyjność zarówno dla odwiedzających, jak i dla 
inwestorów. Przemysłowe znaczenie obszaru musi być utrzymane, podobnie jak miejsca 
pracy, które mogą powstać dzięki niemu. Wyjaśniła, że jej rola polega jej zdaniem na obronie 
spółek przed wszelkimi atakami, gdyż są to zarazem ataki na prowincję, która z pionierskim 
zapałem sprzyja trwałemu rozwojowi. Zachęca ona do tworzenia nowych zakładów 
przemysłowych w omawianym obszarze, by umożliwić mu wejście w nowy etap rozwoju i 
ostatecznie pożegnać się z przeszłością.
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Posłowie podziękowali jej za wolę przedstawienia równie pozytywnego wizerunku prowincji 
i jej zalet, przypomnieli jednak o obawach prezentowanych członkom delegacji przez 
składających petycje. Zdaniem posłów należy odpowiednio rozwiązać kwestię jasnego i 
obiektywnego informowania mieszkańców. Posłowie wskazali, że miasto Huelva zajmuje 
obszar mniejszy od powierzchni składowiska, którym należy zarządzać w sposób 
profesjonalny i przeprowadzić jego dekontaminację i rekultywację. Uznano, że potrzebne są 
skoordynowane działania władz miasta i prowincji w związku z działalnością przemysłową w 
tym obszarze i z wymogami środowiskowymi zapisanymi w prawodawstwie europejskim.

Petronilla Guerrero powtórzyła swoje stanowisko, zgodnie z którym mieszkańców nie 
niepokoi zanieczyszczenie i skażenie, gdyż należy ono do przeszłości. Nie zgodziła się ze 
stwierdzeniem o problemie z zakresu komunikacji, wykorzystywanym do ogłaszania 
fałszywych alarmów zamiast wyjaśniania. Wyraziła nadzieję, że powstanie kompleksu 
naukowo-technicznego i ośrodka nowych technologii przywróci działalność gospodarczą i 
dobry wizerunek obszaru.

Władze regionu (Junta de Andalucía):
Pierwsza prezentacja dotyczyła podsumowanie różnych przeprowadzonych badań. Juan Luis 
Ramos z Najwyższej Rady Badań Naukowych przedstawił najnowsze ustalenia (z 2008 r. i lat 
następnych) dotyczące jakości powietrza, gleby i osadów, obszaru składowania fosfogipsu, 
poziomów metali i składników organicznych w żywności, aspektów epidemiologicznych na 
obszarze zakładów przemysłowych i składowisk odpadów w Huelvie1. W obszernej 
prezentacji dotyczącej wielu kwestii będących przedmiotem obaw składających petycje 
przedstawiono członkom delegacji niektóre ważne ustalenia. 

Wskaźniki umieralności w Huelvie są zbliżone do wskaźników występujących na pozostałym 
obszarze Hiszpanii i UE; najważniejszą przyczyną umieralności – po nowotworach – są 
choroby serca i układu krążenia. W kwestii ekspozycji mieszkańców na zagrożenia płynące z 
obecności metali ciężkich (arsen, chrom, kadm, nikiel i kobalt) badania sugerują, że nie 
występują różnice między mieszkańcami Huelvy a mieszkańcami innych obszarów w 
regionie.

Podając informacje nt. składowisk fosfogipsu na obszarze ponad 1000 ha, w podziale na 4 
strefy (zob. załącznik 1), władze stwierdziły, co następuje:

 Strefa 1: (Marisma del Pinar) Składowania fosfogipsu zaprzestano w 1989 r., władze 
Andaluzji zrekultywowały strefę na obszarze około 400 ha, tworząc nad nią warstwę 
gruntu o grubości od 30 do 100 cm, sadząc rośliny zielne, krzewy i pewną liczbę 
drzew w celu ustabilizowania gleby i zapobieżenia przedostawania się fosfogipsu do 
rzeki Tinto. Ograniczyło to również emisję radu.

 Strefa 2: (Marisma del Rincón Sur) to obecnie hałda fosfogipsu w kształcie piramidy, 
na której działalność ograniczono do połowy, a składowanie ma być zaprzestane przed 
końcem 2011 r. Najwyższy punkt mierzy 25 m.

                                               
1 Zob. ref.: Medio Ambiente en Andalucia; Junta de Andalucía & EU-FEDER;  Sprawozdanie 2008 (dokumenty 
i CD-romy)
        Ponadto kopia prezentacji PowerPoint i inne powiązane dokumenty znajdują się na kluczu USB dostępnym 
w sekretariacie.
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 Strefa 3: (Marisma del Rincón Norte) Składowania fosfogipsu zaprzestano w 1997 r.; 
to tu znajduje się zbiornik bezpieczeństwa o powierzchni 60 ha i głębokości 1,50 m.

 Strefa 4: (Marisma de Mendaña) liczy około 400 ha i obejmuje składowisko odpadów 
z Acerinox. Władze Andaluzji przyjęły politykę tworzenia warstwy gleby i sadzenia 
roślinności podobną do polityki dotyczącej strefy 1.

W kwestii ryzyka zanieczyszczenia w wyniku wypłukiwania władze przeprowadziły test na 
różnych głębokościach na obszarze 8,5 km i stwierdziły, że nie występuje głębokie 
zanieczyszczenie wynikające z wypłukiwania. Wykazano jednak pewne zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych po obfitych deszczach, co wskazuje na występowanie w lagunie 
skażonych wód pochodzących z wymywania. W kwestii oceny radiologicznej dokonanej 
przez władze posłowie zostali poinformowani, że występuje niski poziom przenikania 
radionuklidów z fosfogipsu do warstwy osłaniającej w strefie 1. Zmierzony poziom emisji 
radu wynosi 0,31 mSv/rok (podobny na całym obszarze).

Władze regionalne i Fertiberia przedstawiły propozycję rekultywacji strefy 3, która stanowi 
obecnie priorytet. Propozycja zawiera:

o Stwierdzenie o pilnej potrzebie działań rekultywacyjnych.
o Stwierdzenie, że należy przeprowadzić badania stabilności konstrukcji obszaru, by 

zagwarantować rozwiązanie problemów wiązanych z jej bezpieczeństwem.
o Plan zamknięcia obiektów przemysłowych i uszczelnienia laguny.
o Stwierdzenie o konieczności badań gwarantujących odpowiednią izolacje strefy przed 

pokryciem jej warstwą gleby.
o Plan zbierania wód powierzchniowych w okresach deszczowych w celu zapobieżenia 

przedostawania się fosfogipsu do rzeki Tinto.
o Konkretny harmonogram.
o Zalecenie zastosowania roślin zielnych i możliwości zwiększenia w niektórych 

miejscach okrywy gruntowej z 1 do 2 metrów w celu gromadzenia CO2.
o Stwierdzenie o konieczności stałego monitorowania jakości gruntu w celu 

zagwarantowania poziomu pH zapobiegającego przenoszeniu metali oraz zwiększenia 
żyzności poprzez uzupełnienie cyklów biologicznych.

o Szerszy plan rekultywacji strefy jako całości z korzyścią dla lokalnej społeczności.
o Plan monitorowania emisji radu.

Po obejrzeniu prezentacji członków delegacji nieco zaniepokoił fakt, że wyniki takich badań i 
przedstawiane propozycje wydają się mieć równie mały wpływ na ogólną świadomość 
mieszkańców. Chcieli również dowiedzieć się nieco więcej o ogólnym planie dla obszaru i o 
ewentualnych uzgodnieniach między władzami miasta a społeczeństwem obywatelskim. 
Postrzeganie sytuacji najwyraźniej wynika w większej mierze ze stanu z przeszłości niż z 
obecnych okoliczności: istnienie zakładów i ogólne wrażenie, że na nienadzorowanym 
składowisku znajduje się duża ilość fosfogipsu, ma większy wpływ na przeciętnego 
obywatela niż informacje z przeprowadzonych licznych badań naukowych, z których wynika 
ogólna poprawa parametrów środowiskowych i sanitarnych. 

W odpowiedzi na pytania posłów o odpady z Acerinox władze utrzymują, że RBJ odradza 
przenoszenie pozostałych odpadów w inne miejsce, np. na skaldowska specjalne w Cavril czy 
w Kordobie. Jeśli jednak eksperci zalecą przeniesienie odpadów, władze z pewnością 
dostosują się do tych zaleceń. Na miejscu ma być również wybudowana oczyszczalnia 
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ścieków, zapewniająca lepsze oczyszczanie wody wykorzystywanej w procesach 
przemysłowych, co jest również zgodne z priorytetem polegającym na rekultywacji strefy 3 
ze względu na potencjalne ryzyko wycieku. Powstał plan działania na wypadek razie sytuacji 
awaryjnej (ryzyko takie uważa się za pomijalne), uwzględniający udział wszystkich organów 
władzy i podmiotów obrony cywilnej.

Posłowie podziękowali władzom za prezentację i wolę pełnej współpracy z misją.

Uwagi i zalecenia: 

Na przełomie lat 50. i 60. mieszkańcy regionu z zadowoleniem przyjęli powstanie zakładów 
przemysłowych w Huelvie. W tamtym czasie niosły one obietnicę zatrudnienia i rozwoju 
gospodarczego regionu, który bardzo tego potrzebował, a zakłady powstawały na terenach 
podmokłych, które zdaniem wielu osób były wylęgarnią komarów i nie miały żadnego 
określonego przeznaczenia. Jednak ciągłe zrzuty odpadów przemysłowych, w dużej mierze 
toksycznych, a także poważne zagrożenia dla zdrowia mieszkańców budziły w 
społeczeństwie rosnące obawy. Ścieki spowodowały skażenie nie tylko przeznaczonych 
pierwotnie na zakłady terenów podmokłych, ale również samego dorzecza. Chociaż władze 
zaczęły poniewczasie reagować na budzące się obawy, to nadal utrzymują się poważne 
problemy w rozwiązywaniu tej kwestii. (Wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii w dniu 18 marca, po 
przeprowadzeniu misji rozpoznawczej, wskazuje, że Komisja podziela nasze obawy.)

Ponadto pod wieloma względami władze nie zareagowały właściwie na obawy społeczeństwa 
obywatelskiego i na apele stowarzyszeń, które w konsekwencji zwróciły się do Parlamentu 
Europejskiego, szukając u niego wsparcia.

Delegacja zapoznała się ze sprawozdaniem przygotowanym przez Komisję Europejską 
zgodnie z art. 35 traktatu Euratom (nr ref. ES-09/08), a także z bardzo krytycznym studium 
opracowanym przez CRIIRAD (nr 07-117), z którym zasadniczo się zgadza.

Najważniejsze przedsiębiorstwo zamieszane w tę sprawę, Fertiberia, w czasie wizyty 
należycie współpracowało z delegacją, odmawiając jednak wskazania konkretnych zagrożeń 
czy problemów, a chociaż nie jesteśmy w stanie dokładnie określić poziomu zagrożenia, to 
nie ulega wątpliwości, że jest ono realne. W związku z tym odpowiedzi na pytania były nieco 
wymijające, chociaż na ich poparcie przedstawiono kilka tomów dokumentacji, a ponadto nie 
zadowoliły one posłów, którzy brali udział w delegacji.

 Posłowie odnotowali widoczny brak komunikacji między właściwymi organami 
krajowymi a organami miejskimi i regionalnymi.

 Wyraźny był również brak kontaktów między zainteresowanymi przedsiębiorstwami, 
składającymi petycje, lokalnymi stowarzyszeniami zajmującymi się ochroną zdrowia i 
specjalistami.

 Dlatego też wszystkie zainteresowane strony muszą zacząć działać w trybie pilnym i 
współpracować w celu ustanowienia stałego dialogu i przywrócenia pilnie 
potrzebnego klimatu zaufania, by uniknąć sytuacji, które mogą wywołać panikę na 
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niektórych obszarach i doprowadzić do utraty zaufania do wszystkich 
zaangażowanych stron. Miejscowe media i stowarzyszenia powinny równocześnie 
zachować bardziej ostrożne podejście do problemu, gdyż prowokacje mogą 
zaszkodzić dążeniom do znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

 Zainteresowane organy i przedsiębiorstwa, zwłaszcza Fertiberia, powinny ułatwić 
przeprowadzenie inspekcji na składowiskach odpadów i umożliwić autorom petycji 
wstęp na składowiska w towarzystwie niezależnych biegłych, zwłaszcza by mogli oni 
wskazać dokładnie strefy, które uważają za szczególnie niebezpieczne lub 
potencjalnie szkodliwe w wyniku wycieku lub skażenia.

 Chociaż przeprowadzono liczne badania naukowe z zakresu epidemiologii, radiologii, 
toksykologii i innych dziedzin, to posłowie uważają, że należy je uzupełnić i 
skoordynować, by wykazać konkretne związki przyczynowo-skutkowe między 
składowiskiem niebezpiecznych odpadów a wpływem na zdrowie publiczne. 

 Jak najszybciej należy przeprowadzić bardziej szczegółowe odrębne badanie 
pracowników miejscowych zakładów przemysłowych, by potwierdzić lub wykluczyć 
zakres skażenia wynikającego z produkcji fosfogipsu i z jego odpadów lub z innych 
zanieczyszczeń przemysłowych. Bardzo przydatny byłby rejestr odnotowanych 
przypadków chorób mogących mieć związek z tymi potencjalnymi źródłami skażenia.

 Należy przeprowadzić odrębne badanie wpływu skażenia gleby i wody, w tym koryta 
rzeki i dorzecza, opublikować jego wyniki i wykorzystać je jako narzędzie gospodarki 
odpadami. Badanie to powinno obejmować obszar, na którym zakopano odpady z 
awarii w Acerinox, i wszystkie pozostałe strefy. Uważamy, że należy wprowadzić 
stały i przejrzysty system kontroli zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody w czasie 
rzeczywistym, a jego wyniki powinny być dostępne dla wszystkich obywateli, np. za 
pośrednictwem internetu.

 W każdym wypadku cały teren musi być poddany dekontaminacji, by utrzymać region 
w stanie zgodnym ze wszystkimi obowiązującymi przepisami UE. Zastosować należy 
zasadę „zanieczyszczający płaci”. Jeżeli zainteresowane przedsiębiorstwa zostaną 
zamknięte, to muszą one mimo wszystko zapewnić całkowitą dekontaminację 
zajmowanych terenów oraz opracowanie planu rekultywacji i odnowy obszaru.

 Należy również ustalić określony cel, jeśli chodzi o ponowne inwestycje na 
omawianym obszarze, by stworzyć szanse na trwałe zatrudnienie i przekwalifikowanie 
osób zatrudnionych tam obecnie i w przeszłości. Uważamy, że zainteresowane organy 
i Komisja Europejska powinny przedyskutować priorytety, by uzyskać z UE fundusze 
na trwały rozwój spełniający wymogi integralności obszaru, mieszkańców i 
środowiska. Członkowie delegacji są w pełni świadomi pozycji, w jakiej znaleźli się 
pracownicy, którzy w przeważającej większości przypadków przepracowali całe życie 
w tych zakładach przemysłowych i których w pierwszej kolejności dotyczy, z jednej 
strony, możliwe skażenie, a z drugiej, ewentualne zamknięcie zakładów.  

 We wszelkich kolejnych badaniach i w opracowywaniu przyszłych planów 
zagospodarowania powinni brać udział autorzy petycji, a także miejscowe 
stowarzyszenia i organy przedstawicielskie, by pomóc wskazać wykonalne 
rozwiązania.

 Właściwe organy ds. zdrowia i bezpieczeństwa powinny przeprowadzić 
niezapowiedziane uzupełniające inspekcje w miejscowych zakładach przemysłowych.  
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