
DT\820406RO.doc PE439.341v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

 Comisia pentru peti�ii

14.6.2010

DOCUMENT DE LUCRU

 privind investiga�ia desfă�urată la Huelva în perioada 16 - 18 februarie 2010 
referitoare la peti�iile:

nr. 631/2007, prezentată de Juan Antonio Lopez de Uralde
nr. 1458/2007, prezentată de Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona
nr. 1682/2008, prezentată de José Pablo Vásquez Hierro �i

Pedro Jiménez San José

Comisia pentru peti�ii

Raportoare:Pascale Gruny



PE439.341v02-00 2/16 DT\820406RO.doc

RO

Introducere:

Au trecut peste trei ani de când Comisia pentru peti�ii a primit primele peti�ii de la Huelva, 
care semnalau comiterea unor încălcări grave �i probabile ale mai multor directive de mediu 
ale UE, ca urmare a incapacită�ii industriilor �i autorită�ilor locale de a gestiona în mod 
corespunzător de�eurile cu grad înalt de toxicitate – un subprodus al procesului industrial, 
provenind în special de la o fabrică de îngră�ăminte, denumită în prezent Fertiberia, precum 
�i de la alte patru fabrici din zonă, care se întind pe o suprafa�ă de 1 200 de ha.1

Peti�ionarii au sus�inut, de asemenea, că deversarea acestor de�euri a condus la o 
contaminare gravă a râului din apropiere, Rio Tinto, cu depozite de petrol �i metale grele, 
precum �i a zonelor mlă�tinoase care, timp de decenii, au fost utilizate pentru eliminarea 
de�eurilor toxice �i a altor tipuri de de�euri periculoase. În plus, ace�tia au indicat că 
depozitul de de�euri a fost utilizat, de asemenea, pentru eliminarea de�eurilor radioactive 
(cesium 137) provenite 
dintr-un accident industrial de la fabrica Acerinox din Cadiz care avusese loc cu câ�iva ani 
mai devreme, în 1998, �i că depozitul în cauză este o amenin�are la adresa sănătă�ii 
popula�iei locale care are acces cu u�urin�ă la zona respectivă. Potrivit peti�ionarilor, 
planul de monitorizare stabilit de autorită�ile regionale din Andalucía, a cărui 
responsabilitate i-a revenit EGMASA, un organism semi-public, nu a fost eficient. 

Apropierea siturilor de eliminare a de�eurilor de ora�ul Huelva �i riscurile de contaminare 
pentru popula�ia locală, în special prin cursurile de apă �i acvifere, au creat, de asemenea, 
preocupări serioase privind impactul posibil al acestei situa�ii asupra sănătă�ii la nivel 
general. Cu doar 5 luni înainte s-a sus�inut că exper�ii independen�i au identificat în zonă 
un nivel de praf de arsenic trei ori mai mare decât nivelul permis. Faptul că �colile �i 
spitalele se aflau, de asemenea, în imediata apropiere a sitului industrial în paragină a adăugat 
un motiv suplimentar de îngrijorare. Peti�ionarii consideră că reflectă nerăbdarea sim�ită de 
locuitorii din regiune în fa�a a ceea ce ei consideră a fi procese interminabile �i tergiversare 
din partea autorită�ilor. Acest lucru împiedică orice dezvoltare economică fezabilă care să 
asigure locuri de muncă pentru popula�ie în viitor. Ei au exprimat o lipsă totală de încredere 
în capacitatea sau determinarea autorită�ilor politice de a lua măsuri pentru a le rezolva 
preocupările. 

Peti�ionarii au descris accidente anterioare care au dus la contaminare, produse în urma
alunecărilor de teren �i a cedării barajelor, care au avut drept rezultat moartea tuturor 
pe�tilor �i a creaturilor vii din râu. Chiar �i acum, după cum sus�in ace�tia, planurile 
Consiliului independent pentru Securitatea Nucleară nu sunt puse în aplicare. Ace�tia au 
adăugat că siturile existente nu au fost niciodată planificate drept situri de de�euri
periculoase, conform Directivei 91/689/CE, în temeiul căreia Nerva este situl regional 
desemnat. Siturile au fost doar anexate companiilor industriale în cauză �i nu selectate în 
                                               
1 A se vedea următoarele peti�ii:
nr. 631-07 adresată de  Juan Antonio Lopez de Uralde în numele Greenpeace, Spania;
nr. 1487-07 adresată de  Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona în numele Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania
nr. 1682-08 adresată de  Jose Pablo Vazquez Hierro în numele Asociación Mesa de la Ria de Huelva
�i de Pedro Jimenez San Jose în numele Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva 
înso�ită de 1 525 de semnături (alte 35 000 de semnături au fost furnizate mai târziu pre�edintelui Comisiei)
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mod special pentru a depozita astfel de substan�e toxice precum cele care se găsesc acolo. 
Contaminarea cu metale grele, acid fosforic �i fosfogips direct în râu s-a derulat în mod 
necontrolat timp de mul�i ani. 

Unii peti�ionari �i-au exprimat temerea, de asemenea, cu privire la impactul poluării 
industriale asupra Parcului Na�ional Doñana din apropiere, care este o zonă special protejată
în temeiul Directivelor privind păsările �i habitatele �i care începe de cealaltă parte a 
estuarului Huelva.

Amploarea problemei poate fi demonstrată de faptul că în ultimii cincizeci de ani, de când au 
fost create zonele industriale pentru a asigura ocuparea for�ei de muncă, atât de necesară într-
o regiune sărăcită, în această zonă au fost depozitate aproximativ 125 de milioane de tone de 
de�euri industriale, în principal pastă de fosfogips (sulfat de calciu), care este un subprodus 
al industriei îngră�ămintelor. Materia primă din piatră este importată din Africa de Nord. 
Acest material este toxic �i u�or radioactiv. Zona mlă�tinoasă, cu o suprafa�ă de 3 600 000 
m2, a fost ini�ial concesionată pe 99 de ani de către statul spaniol, de�i adecvarea acesteia 
pentru utilizarea ca depozit de de�euri industriale a fost foarte discutabilă.1

Reuniuni �i vizite ale siturilor:

Autorită�ile na�ionale: 
Delega�ia a început seria de discu�ii cu Alicia Paz Antolín, directorul general care răspunde 
de zona de coastă din cadrul Ministerului na�ional al Mediului. Aceasta a fost înso�ită de 
Pablo Martin Huerta. Dumneaei a descris rolul �i responsabilită�ile Ministerului în legătură
cu subiectul peti�iilor, în special în ceea ce prive�te gestionarea zonei de coastă în care se 
află stocuri de fosfogips �i alte zone de de�euri. Zona este alcătuită din teren maritim
apar�inând domeniului public, din zone umede �i mla�tini, din estuarul râului �i alte 
proprietă�i care fac parte din patrimoniul public.

În 1967, statul a acordat o concesionare întreprinderii care este denumită în prezent Fertiberia, 
producător de îngră�ăminte agricole, �i, pe baza unei prelungiri, concesionarea ar fi trebuit 
să expire în 2003. În urma apelului companiei la instruc�iunile guvernului de a înceta 
stocarea de�eurilor, închirierea a fost din nou prelungită �i activitatea de depozitare a 
gunoaielor va continua până la finalul lui 2010 în temeiul unei hotărâri judecătore�ti care este 
atacată în prezent cu recurs în fa�a Cur�ii Supreme. Cu toate acestea, activitatea industrială 
se desfă�oară acum la 50 % din capacitatea din trecut  acesteia.

Un element important al hotărârii judecătore�ti a fost să solicite companiei Fertiberia să 
suporte cheltuielile legate de cură�irea sitului estimate la un cost calculat de aproximativ 22 
de milioane de euro, conform principiului „poluatorul plăte�te”. Ministerul nu a acceptat 
propunerea ini�ială din partea Fertiberia de a amenaja situl �i, prin urmare, a implementat un 
plan pentru evaluarea tuturor riscurilor �i pericolelor legate de existen�a de�eurilor pentru 
ca acestea să fie depozitate în mod eficient �i permanent. Ministerul nu consideră că este 
fiabil să se transfere de�eurile, în esen�ă din cauza cantită�ilor mari implicate, dar dore�te 

                                               
1 Autorită�ile spaniole nu recunosc situl ca fiind unul de de�euri, ci consideră substan�ele drept subproduse 
industriale. 
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să depolueze �i să decontamineze zona. Studiul, realizat în numele ministerului de către 
Transatec Consultancy �i care va conduce la un proiect pilot în primă instan�ă, constă dintr-
o evaluare multidisciplinară ce include studii epidemiologice �i testări ale for�ei de muncă 
în cauză.

De asemenea, acesta va desfă�ura teste hidro-geologice, examinând studii anterioare �i 
prelevând mostre din apele subterane. Sunt efectuate �i studii radio-chimice �i radiologice. 
Urmează să fie luate în considerare alte bariere în vederea consolidării în fa�a oricăror riscuri 
viitoare de contaminare a subsolului, a acviferelor �i a cursurilor de apă din apropiere, în 
special Rio Tinto �i Odiel. Decizia finală pe care o va lua guvernul va depinde de rezultatele 
evaluării tehnice �i va exista un singur plan de regenerare propus pentru întreaga zonă, 
inclusiv toate zonele afectate.

Răspunzând la întrebările referitoare la planurile viitoare pentru sit, precum �i la motivele 
care stau la baza unei astfel de întârzieri, din moment ce directivele relevante ale UE, inclusiv 
Directiva IPCC �i Directiva privind de�eurile periculoase au devenit opera�ionale cu peste 
un deceniu în urmă, deputa�ii au fost informa�i că problema este una foarte complicată. 
Ministerul a afirmat că studiile geologice preliminare au arătat că straturile de argilă ar fi 
trebuit să protejeze acviferele de orice risc de poluare.

Deputa�ii �i-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că apele contaminate sunt deversate
totu�i în afara perimetrului sitului, acestea con�inând, potrivit peti�ionarilor, arsenic �i 
cadmiu �i că râurile au fost afectate pentru perioade foarte mari de timp. Mai mult, 
extinderea dimensiunii �i înăl�imii stocurilor a avut, de asemenea, un impact asupra 
regenerării viitoare a zonei. În plus, deputa�ii au căutat răspunsuri în ceea ce prive�te 
de�eurile radioactive de la Acerinox, în privin�a căruia ministerul nu a oferit încă niciun 
răspuns.

Un reprezentant din partea Consiliului pentru Securitatea Nucleară a răspuns acestor puncte.1
CSN a efectuat studii în zonă referitoare la impactul radiologic al sitului �i în special partea 
care con�ine material contaminat de la Acerinox - fiind subliniat faptul că materialul 
radioactiv contaminat mai puternic care a rezultat din accidentul de lângă Cadiz din 1988, fie 
nu a fost depozitat niciodată în Huelva, fie a fost deja înlăturat. Acestea au confirmat, de 
asemenea, că de�eurile din fosfogips con�in �i anumite elemente radioactive.

S-a studiat impactul radiologic asupra muncitorilor �i s-a descoperit că, de�i impactul nu 
fusese „semnificativ”, erau necesare îmbunătă�iri în ceea ce prive�te măsurile de protec�ie 
�i de siguran�ă care au fost introduse spre sfâr�itul anilor '90.2

Mai târziu în 2008, CSN a ridicat probleme cu privire la garan�iile pe termen mai lung 
privind orice contaminare din partea sitului �i EGMASA, ac�ionând în numele autorită�ilor 

                                               
1 Consiliul este un organism independent, direct responsabil în fa�a parlamentului na�ional spaniol.
2 A se vedea raportul publicat de CSN: Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de Huelva, 
care analizează impactul exercitat de cadmiu, crom, nichel �i cobalt, precum �i de arsenic, asupra sănătă�ii 
publice. Raportul a concluzionat că nu există niciun impact semnificativ al prezen�ei acestor de�euri asupra 
sănătă�ii publice �i rata mortalită�ii cauzate de cancer în Huelva este similară cu cea din alte ora�e din 
Andalucia. A se vedea, de asemenea, Situación del centro de recuperación de inertes (CRI-9) de las marismas de 
Mendana. 14 de Enero 2008.
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andaluze, care a fost instruită să desfă�oare controale suplimentare �i o consolidare a 
măsurilor de depozitare demarate în decembrie 2009, inclusiv construirea  unui gard în jurul 
zonei. (Până atunci zona fusese mereu deschisă publicului larg.) O zonă a rămas să fie închisă 
la momentul vizitei, de�i CSN a considerat că este „nerecomandabil” ca publicul să aibă 
acces, în conformitate cu principiul precau�iei.

Deputa�ii au atras aten�ia asupra raportului întocmit de comisia independentă franceză de 
cercetare CRIIRAD, care a desfă�urat un studiu la cererea Greenpeace în 20071. Acest 
studiu, care a identificat niveluri ridicate de de�euri toxice, a făcut un număr de recomandări, 
inclusiv un inventar extins al substan�elor radioactive prezenta în zona de de�euri - tonaj, 
masă, niveluri totale de radia�ii pe sector; fie transferul materialelor periculoase către alte 
situri speciale fie, dacă acest lucru nu este fiabil, condi�ii îmbunătă�ite de depozitare �i de 
prevenire a împră�tierii lor, monitorizare permanentă a de�eurilor chimice �i radiologice; 
stabilirea unei bănci de memorie pe termen lung (pe motiv că radioactivitatea va dura câteva 
sute, chiar câteva mii de ani) �i ca toate săpăturile �i construc�iile viitoare din sit să fie
interzise. Deputa�ii au luat act de faptul că Directiva Euratom 96/29 a oferit statelor membre 
termen până în 2000 pentru a pune în aplicare în totalitate dispozi�iile sale, �i �i-au 
exprimat îngrijorarea fa�ă de motivul pentru care se pare că acest lucru nu a fost realizat, 
chiar dacă lucrurile au început să se amelioreze. 

(În temeiul articolului 35 din Tratatul Euratom, Comisia Europeană a efectuat un studiu al 
sitului care a fost comunicat membrilor delega�iei în ziua precedentă plecării către 
Andalucia. Raportul cataloghează luarea de decizii de către autorită�ile spaniole în legătură 
cu situa�ia din situl Huelva �i indică faptul că, în urma unei vizite la locul sitului, 
monitorizarea ecologică �i radiologică, a�a cum este efectuată în prezent în numele 
autorită�ii de reglementare, este adecvată �i în conformitate cu articolul 35 din Tratatul 
Euratom; cu toate acestea, ei consideră că sunt necesare anumite îmbunătă�iri ale 
supravegherii radiologice. Mai mult, ace�tia sus�in o verificare completă a stratului de argilă 
din zona C 137 a sitului, în urma activită�ii de remediere realizate de EGMASA la locul 
sitului pentru a preveni migrarea contaminării.2 Interoga�i ulterior în comisie, func�ionarii 
responsabili au fost, de asemenea, de acord cu constatările CRIIRAD.)

Fertiberia:
Directorul Fertiberia, Roberto Ibanez, a fost de acord cu cererea Comisiei pentru peti�ii de a 
permite membrilor delega�iei să se întâlnească cu el �i să viziteze situl. Acesta a prezentat
deputa�ilor o documenta�ie voluminoasă care oferea explica�ii cu privire la detaliile 
tehnice �i de produc�ie operate la situl în cauză, precum �i hăr�i ale zonei. Au fost incluse, 
de asemenea, dosare care privesc vegeta�ia �i ecologia în păr�ile restaurate ale sitului3, 
stocurile de fosfogips �i detaliile topografice care demonstrează stabilitatea stocurilor, 
precum �i o compara�ie ilustrată cu alte situri similare din UE.4

                                               
1 Informe CRIIRAD nr.:07-117 Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137) 29 noiembrie 2007.
2 Comisia Europeană, DG-TREN, Direc�ia H – Energie Nucleară: Raport tehnic, siturile de la Huelva: 
grămezile de fosfogips, �i CRI-9. Ref: ES-09/08. Vizita sitului - 17 septembrie 2009.
3 Fabrica de Huelva; Revegetacin del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto. 
Febrero, 2010.
4 Rieme - BE, Kavala - GR, Engis - BE, Salonic - GR, Grand Quevilly - FR, Siilinjarvi - FI, Police - PL, 
Boleslawice - PL, Kedainiai - LT. De asemenea, există o machetă a sitului de la Huelva realizată în urma 
posibilei restaurări a acestuia.
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Fertiberia produce �ase milioane de tone de îngră�ăminte anual, devenind unul dintre cele 
mai importante centre de produc�ie a îngră�ămintelor din Europa. (Acesta de�ine cinci
fabrici în Spania.) Se produce acid sulfuric ca produs secundar. Materia primă (piatra) este 
importată din Maroc - u�or accesibil pe mare de la Huelva. Spre deosebire de alte uzine de 
produc�ie din alte păr�i ale lumii - au fost men�ionate Africa de Sud, Libia �i Maroc -, 
de�eurile nu sunt deversate în mare, ci sunt depozitate pe pământ pe situl pe care delega�ia 
se pregătea să îl viziteze, care acoperă, în prezent, aproximativ 850 de hectare. O parte din 
de�euri este transportată, se pare, cu camioanele, pentru a fi depozitată în mine dezafectate 
din regiune. Directorul consideră că riscul de poluare a mediului este redus. În ultima vreme, 
întreprinderea a urmat în mod activ o politică de restaurare a vegeta�iei împreună cu 
autorită�ile municipale. Directorul a considerat că radioactivitatea emanată de situl de 
de�euri a fost mai mică decât cea prezentă în mod natural în zonele din apropiere. 
Răspunzând întrebărilor legate de de�eurile de la Acerinox, dl Ibanez a afirmat că aceasta 
este responsabilitatea EGMASA �i a autorită�ilor andaluze, �i nu responsabilitatea 
Fertiberia.
Directorul a explicat procesul prin care zona geografică a dispersiei de�eurilor a fost 
diminuată, dar compensată printr-o cre�tere considerabilă a înăl�imii stocurilor de fosfogips. 
Toate studiile efectuate asupra stocurilor �i asupra sitului au confirmat că nu există riscuri în 
ceea ce prive�te stabilitatea acestuia sau caracteristicile sale tehnice.

Chestiunea închiderii definitive a sitului era a�teptată încă din partea Cur�ii Supreme, dar, 
între timp, �i pentru a respecta decizia primei instan�e, produc�ia (�i prin urmare 
descărcarea de�eurilor de fosfogips la sit) a fost redusă cu 50 %, potrivit afirma�iilor sale. 
Aceasta a afirmat că este destul de posibil ca uzina să fie for�ată să se închidă până în 2012, 
dacă decizia luată este împotriva companiei, lucru care va duce la pierderea unui număr mare 
de locuri de muncă. (Deputa�ii s-au întâlnit cu reprezentan�ii sindicatelor mai târziu în 
decursul zilei respective.)

În timpul unor discu�ii mai informale, directorul a recunoscut că în anii ’60 �i chiar ceva 
timp după a existat multă arogan�ă �i ignoran�ă în ceea ce prive�te protec�ia mediului.
Cu toate acestea, întrucât �ara s-a modernizat, astfel de factori au devenit mai importan�i, �i 
toată industria a fost obligată să respecte constrângerile ecologice. Acesta a descris, de 
exemplu, modul de dezvoltare a gestionării ciclului de apă prin utilizarea canalizărilor fixe �i 
a sistemelor de re�inere, în vreme ce, în trecut, apa putea pur �i simplu să se scurgă. 
(Chestiunea ciclului de apă este fundamentală, întrucât de�eurile solide sub formă de pudră 
sau nisip sunt amestecate cu apă �i pompate pe distan�e lungi, de aproape un kilometru de la 
situl de produc�ie până la stocul de de�euri. Stabilizarea de�eurilor uscate �i eliminarea 
excesului de apă au creat nevoia instituirii unui sistem de deversare a apelor uzate care să fie 
adecvat �i coerent din punct de vedere tehnic. Apa care este canalizată în afară este readusă 
la situl fabricii �i reutilizată, creând un circuit închis. În trecut, apa era extrasă din râu. 

Sistemul de apă cu circuit închis poate func�iona doar cu ajutorul unui sistem piramidal de 
stocare �i, potrivit autorită�ilor andaluze, după cum a afirmat directorul, acest sistem 
reprezintă �i cea mai bună modalitate de a împiedica pomparea apei în râu. Se pare că o
evaluare a impactului asupra mediului a fost efectuată înainte de crearea stocurilor. 
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Directorul a afirmat că au existat anumite conflicte de competen�ă între autorită�ile 
na�ionale �i regionale �i că întreprinderea sa a fost, în nenumărate rânduri, prinsă la mijloc 
între cele două entită�i politice.

Delega�ia �i-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa aparentă a unui dialog adecvat �i a 
consultării între diferitele niveluri de guvernare �i păr�ile implicate în Fertiberia, sindicate
�i locuitorii din regiune. După cum s-a men�ionat, nu s-a organizat niciodată o reuniune a
autorită�ilor municipale cu toate păr�ile prezente, �i acest lucru a condus la o lipsă de 
încredere �i respect între diferitele asocia�ii, partide politice �i lideri locali. Acest lucru a 
avut, de asemenea, drept rezultat declan�area unor proteste, iar în prezent a determinat
închiderea probabilă a fabricii. Se pare că nici compania nu a încercat să lanseze un dialog.

Liderii principalelor sindicate au fost prezen�i pentru a se întâlni cu delega�ia reprezentând 
UGT, FIA-UGT, inclusiv conducerea provincială. Secretarul general al FIA-UGT Huelva, 
Luciano Gomez, a transmis un document delega�iei care con�ine pozi�ia foarte clară a 
organiza�iei sale �i în care acesta protestează vehement împotriva a ceea ce se considera a fi 
o deformare a faptelor, sus�inând ideea că nu mai există nicio problemă ecologică la uzina
Fertiberia �i exprimându-�i regretul fa�ă de imaginea publică foarte negativă care fusese 
proiectată de cei care doreau închiderea uzinei1. Sindicatul a prezentat delega�iei propria 
evaluare a caracteristicilor ecologice din provincia Huelva �i din ora�. Un procentaj de 
patruzeci la sută din provincie este alcătuit din zone protejate, cum ar fi Parcul Na�ional 
Doñana, Sierra de Aracena �i Picos de Arocha. Marismas de Odiel care fac parte dintr-un
parc natural recunoscută de UNESCO, iar aerul din ora� se numără printre cele mai curate 
din regiune. Sindicatul consideră că persoanele cu un alt tip de agendă au încercat să
denigreze imaginea zonei prin prezentarea unei imagini incorecte a realită�ii situa�iei.

Ei sugerează ca situl lor să fie comparat cu alte situri similare din Europa de către un grup de 
exper�i �tiin�ifici. Ace�tia se declară foarte îngrijora�i de impactul pierderii inevitabile de 
locuri de muncă asupra comunită�ilor locale �i î�i exprimă temerea cu privire la faptul că 
nu va exista nicio alternativă de înlocuire a Fertiberia din cauza imaginii dezastruoase sub 
care se prezintă uzina lor �i a modului în care func�ionează aceasta. Purtătorii de cuvânt ai
sindicatului au insistat asupra faptului că, chiar dacă anumite lucruri necesită îmbunătă�iri, ei 
erau convin�i că, la nivel general, întreprinderea func�iona în conformitate cu regulile �i 
cerin�ele UE �i au utilizat rapoartele întocmite de CSN �i DG TREN pentru a-�i justifica
punctul de vedere.

Ei au fost de părere că uzina lor ar putea fi comparată într-un mod foarte favorabil cu alte 
uzine europene care produc produse similare �i au considerat că sunt discrimina�i din 
motive politice. Ace�tia au pledat pentru coexisten�a produc�iei industriale cu un mediu 
mai sigur. Răspunzând întrebărilor legate de sănătate, adresate de membrii delega�iei, 
ace�tia au răspuns că nu aveau nici un fel de îngrijorări �i că reglementările din domeniul 
sănătă�ii sunt respectate pe deplin în cadrul uzinei. Ei au recunoscut că lucrurile au fost 
foarte diferite în trecut, însă au fost depuse eforturi pentru a pune lucrurile în ordine �i au 

                                               
1 Acest document, care con�ine două anexe, urmează să fie înregistrat ca peti�ie �i încorporat în dosarul pentru 
acest caz. Anexele con�in o compilare a studiilor �tiin�ifice �i o analiză a raportului CRIIRAD citat anterior, 
care, potrivit sindicatului, nu este credibil �i se întemeiază pe probe par�iale. 
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insistat că acest lucru ar trebui să fie, de asemenea, recunoscut. Potrivit afirma�iilor acestora, 
în cazul în care ar exista un pericol, ei ar fi afecta�i în cel mai direct mod �i ar lua măsuri în 
consecin�ă. S-a men�ionat totodată că verificările sanitare efectuate anual nu au relevat
nicio anomalie specifică. 

Vizita sitului a fost efectuată (înainte de întâlnirea cu sindicatele) în prezen�a directorului �i 
a colegilor acestuia, iar încercarea ulterioară de a reveni cu câ�iva peti�ionari nu a fost 
acceptată de către întreprindere.

Delega�ia a intrat printr-o poartă cu gard de protec�ie în principalul sit de bazine �i de 
stocuri de fosfogips �i a inspectat straturile diferite ale structurilor piramidale. Vremea a fost 
neobi�nuit de umedă �i plouase mult înainte, însă în zonele prezentate delega�iei nu păreau 
să existe probleme cu stocarea apei. Au fost prezentate conductele imense care transportă
sulfatul dinspre uzină pentru a fi depozitat în partea superioară a stocului. Au fost indicate 
punctele de control. Conductele care transportau apa înapoi către uzină au putut, de asemenea,
fi observate în mod clar de membrii delega�iei. Acestea nu erau camuflate sau protejate �i 
făceau parte din legătura existentă între uzină �i zona de deversare a de�eurilor. 

Din cauza condi�iilor meteorologice, pământul era foarte umed peste tot �i, prin urmare, 
deputa�ii nu au putut observa praful sau elementele din aer care ar fi putut reprezenta o 
problemă Ace�tia nu au putut nici să viziteze întregul sit �i să observe eventualele zone care 
fuseseră identificate ca fiind problematice de către peti�ionari. 
Deplasarea în jurul altor zone ale sitului, în regiunea la Mendana, trecând prin fa�a unui gard 
în spatele căruia se afla pământul refăcut în urma de�eurilor radioactive de la Acerinox, 
deputa�ii au putut vedea zonele unde fusese efectuată o replantare masivă. De asemenea, 
exista o groapă mică de gunoi a ora�ului, care nu avea nicio legătură cu Fertiberia sau 
Acerinox. Au existat ni�te dubii în ceea ce prive�te adâncimea adecvată a solului �i natura 
stratului de acoperire care a fost folosit pentru a închide zonele contaminate, de�i se puteau 
vedea mai aproape de râu mul�i copaci tineri �i arbu�ti, precum �i o abunden�ă de 
pă�uni �i zone cu flori sălbatice (În mod curios, deputa�ii nu au aflat de ce erau atât de 
multe semne mici �i albe care reprezentau ni�te iepuri negri la fiecare sută de metri sau 
aproximativ o astfel de distan�ă!) Cu toate acestea, existau destul de multe păsări în zona 
care fusese reabilitată.

Vizita a fost utilă, dar neconcludentă, în parte din cauza lipsei de timp �i a posibilită�ii 
limitate de a examina zona în mod liber.

Asocia�ii �i exper�i:1

După întoarcerea la hotel, delega�ia a organizat întâlniri cu alte păr�i interesate �i exper�i 
locali pentru a ob�ine mai multe informa�ii de fond �i, eventual, informa�ii mai 
independente �i mai obiective cu privire la zonele problematice întâlnite până atunci.

Reorganiza�i într-o asocia�ie denumită Altea, primul grup a dorit să ridice în fa�a 
membrilor delega�iei, care le-au ascultat preocupările, o problemă specifică legată de
sindromul oboselii cronice. Totu�i, legătura dintre starea lor �i situl Fertiberia, sau celelalte

                                               
1 Au fost înmânate delega�iei câteva rapoarte �i CD Rom-uri care con�in detalii ale investiga�iilor �i 
studiilor efectuate de ace�tia. 
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situri industriale, nu a fost evidentă. Ei au solicitat o investigare suplimentară a stării lor
speciale, exprimându-�i temerea că prezen�a poluan�ilor �i contaminarea provenită din
zona de de�euri ar fi putut contribui la apari�ia afec�iunii lor.

Biologul Luis Miguel Real Navarrete a atras aten�ia delega�iei asupra impactului cumulat 
de-a lungul timpului al substan�elor toxice prezente asupra albiei râului �i în zona terestră 
din apropiere, rezultat în urma produc�iei industriale necontrolate din ultimii ani, precum �i 
în urma eliminării de de�euri radioactive. Conform cercetărilor sale, se pare că nivelurile de 
arsenic sunt de 16 ori mai mari decât media din zonă. Nu s-a realizat niciodată o
decontaminare adecvată a de�eurilor din trecut �i aceasta a rămas preocuparea principală a 
acestuia.

Dr. Jesus de la Rosa Diaz (Universitatea din Huelva) a adus la cuno�tin�a deputa�ilor
studiile sale privind parcul din Doñana. Estuarul din Huelva este o sursă unică de apă în care
nivelurile ridicate de acid au intrat de-a lungul anilor în contact cu mediul marin. Acesta a
identificat un număr de poluan�i chimici care înregistrează niveluri ridicate, inclusiv seleniu, 
arsenic, cadmiu, zinc, cupru �i altele.

Dr. Jose Luis Gurucelain este specialist în medicină preventivă �i oncolog. În linii mari, 
acesta a clasificat componentele poluării dominante din zonă după cum urmează: 30 % din 
trafic, provenită în special de la camioane grele; 30 % din însă�i zona industrială, inclusiv 
uzina Fertiberia �i situl de de�euri; 40 % din alte surse. Acesta a subliniat faptul că emisiile 
provenite de la co�urile uzinei sunt vizibile �i că cetă�eanul rămâne preocupat de impactul 
ecologic asupra calită�ii vie�ii. El a indicat faptul că percep�ia cetă�enilor nu corespunde 
neapărat cuno�tin�elor de specialitate în ceea ce prive�te nivelurile de risc, eviden�iind 
faptul că, din cele trei studii epidemiologice despre care el are cuno�tin�ă, doar unul fusese 
publicat, fără prezentarea însă a unei concluzii clare. Acesta a extrapolat pe marginea studiilor 
�i a indicat că vaporii de acid sulfuric prezintă pericole în special în lunile de iarnă, par�ial 
din cauza vânturilor intense din acea perioadă a anului. Un alt studiu care s-a concentrat, într-
un mod mai general, asupra păr�ii de sud-vest a Andaluziei a indicat un nivel peste medie al 
mortalită�ii premature, însă în momentul efectuării compara�iei între categoriile de vârstă s-
a constatat că direc�ia este una descendentă. Niciun studiu efectuat până în prezent nu a 
stabilit că ar exista o rela�ie cauză-efect între uzinele din zonă �i indicatorii de sănătate; cu 
toate acestea el a recunoscut, de asemenea, că studiile recente au indicat că riscurile de cancer 
pentru femeile din zonă sunt de unsprezece ori mai mari decât media na�ională, subliniind 
faptul că este foarte posibil ca acest lucru să reprezinte efecte pe termen lung ale condi�iilor 
groaznice care au predominat în timpul erei Franco, care au început să devină acum vizibile 
pe măsură ce popula�ia înaintează în vârstă. Potrivit acestuia, nu există niciun dubiu cu 
privire la o ameliorare generală a sănătă�ii în ultima perioadă.

Ultimul specialist intervievat a fost Rocío Capelo Alvarez, care a prezentat informa�ii cu 
privire la testele efectuate, împreună cu dr. Juan Algualcil, pe 32 de lucrători de la situl 
Fertiberia, 50 % dintre ace�tia prezentând urme de depuneri de uraniu în �esutul unghiilor
prelevat pentru analiză. În general, în Huelva nu s-a întâmplat acest lucru.

Membrii delega�iei au solicitat exper�ilor să comunice autorită�ilor responsabile �i 
sindicatelor constatările lor, pentru ca acestea să poată fi verificate �i citate în mod corect. 
Încă o dată, a fost îngrijorător pentru deputa�i faptul că a părut să existe un dialog atât de 
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redus între diferitele asocia�ii, institutele de cercetare �i autorită�ile responsabile referitor 
la o temă care prezintă o asemenea importan�ă majoră pentru zonă �i pentru viitorul 
acesteia. În această privin�ă, a existat o oarecare dovadă de complezen�ă.

Autorită�ile municipale:
Deputa�ii s-au întâlnit cu dl Pedro Rodriguez Gonzalez, primar în Huelva, �i cu câ�iva 
consilieri generali. Primarul i-a informat pe deputa�i că acest subiect a fost o sursă constantă 
de îngrijorare �i discu�ii pe parcursul celor 15 ani de mandat. El a recunoscut că de�eurile 
rezultate din industriile locale, care sunt toxice �i acide, au contribuit la crearea unei imagini 
proaste asupra zonei. Acesta era preocupat că temerile au fost exacerbate �i amplificate de o 
mare parte a mijloacelor locale de informare în masă, de�i, potrivit acestuia, realitatea este 
diferită. El a reamintit îmbunătă�irile semnificative din zonă începând cu sfâr�itul anilor ’70 
când vaporii de acid sulfuric erau foarte adesea vizibili. Primarul a respins zvonurile alarmiste 
cu privire la nivelurile de radioactivitate care, conform sus�inerilor acestuia, rămân în limite 
acceptabile.

Acesta a făcut referire la studiile efectuate pentru a îmbunătă�i condi�iile din zona din jurul 
sitului de de�euri �i pentru a reabilita zona, precum �i faptul că Fertiberia va contribui cu 
21 de milioane de euro la costurile aferente, întrebându-se dacă UE ar putea acorda un ajutor 
financiar suplimentar pentru o astfel de activitate. El a precizat că a fost nevoie de 12 ani 
pentru ca autorită�ile municipale să recupereze 100 de hectare, dar că pe viitor se a�teaptă
ca acest lucru să aibă loc într-un mod mai rapid �i mai eficient.

Membrii delega�iei au recunoscut că accidentul de la Acerinox nu a fost vina industriei 
locale, dar rezultatele accidentului au necesitat, totu�i, o solu�ie adecvată, credibilă �i pe 
termen lung. Decontaminarea părea încă inacceptabilă �i a existat o analiză în această 
privin�ă.

În răspunsul său, primarul a men�ionat că nivelurile de poluare sunt acum exagerate �i că 
este mai important ca niciodată să se regenereze materialul industrial printr-o industrie 
durabilă coroborată cu o dezvoltare a turismului din zonă. El a admis faptul că lipsesc
informa�iile exacte �i că însă�i compania (ai cărei proprietari �i ac�ionari se află la
Madrid) a avut o temere permanentă de a informa popula�ia cu privire la adevărata situa�ie 
din Huelva, întrucât nu dorea să atragă aten�ia asupra zonei. El avea speran�a că putea să 
dezvolte adevărata frumuse�e a estuarului �i să construiască drumuri care să ducă la râu.

Deputa�ii s-au întors cu comentarii referitoare la necesitatea de a decontamina, precum �i de 
a reabilita zona industrială cu scopul de a o face aptă pentru o dezvoltare durabilă pe termen 
lung, întrucât �ansele de a construi pe sol contaminat rămân mici. În ceea ce prive�te albia
râului era, de asemenea, nevoie de o investigare mai riguroasă �i de mai multe eforturi în 
vederea decontaminării, dat fiind faptul că problema permeabilită�ii între stocurile de 
fosfogips �i râu trebuia să fie solu�ionată în mod definitiv.

Primarul �i-a exprimat acordul cu privire la organizarea unei întâlniri cu toate păr�ile 
interesate pentru a examina situa�ia �i pentru a continua dezbaterea într-un mod constructiv, 
însă �i-a exprimat regretul cu privire la faptul că nu a fost consultat niciodată de guvern în 
această privin�ă.



DT\820406RO.doc 11/16 PE439.341v02-00

RO

Autorită�ile provinciale - Diputación
Deputa�ii s-au întâlnit cu dna Petronilla Guerrero, pre�edintă a provinciei Huelva, înso�ită 
de consilierul acesteia responsabil pentru gestionarea de�eurilor. Aceasta a salutat membrii 
delega�iei �i abordarea acestora fa�ă de această problemă prin organizarea de reuniuni cu 
to�i cei implica�i. Ea �i-a exprimat regretul cu privire la faptul că în�i�i peti�ionarii nu 
erau obiectivi în plângerile lor. Potrivit acesteia, problema, nu este doar una ecologică, ci �i 
economică, într-o perioadă în care zona �i �ara în ansamblu urmăre�te să contribuie la 
dezvoltarea economiei �i să creeze locuri de muncă. Aceasta a pus un accent major pe 
aspectele pozitive ale provinciei �i pe frumuse�ea mediului local, precum �i atractivitatea 
acestuia pentru vizitatori �i investitori deopotrivă. Trebuie să fie men�inută importan�a
industrială a zonei �i locurile de muncă pe care acest lucru le implică. Ea a explicat că î�i 
percepe rolul ca fiind unul de protec�ie a întreprinderile fa�ă de toate atacurile, întrucât 
atacurile împotriva întreprinderilor sunt, de asemenea, atacuri împotriva provinciei, care a 
favorizat dezvoltarea durabilă, în privin�a căreia ea consideră că provincia a jucat un rol de
pionier. Ea a sus�inut industria nouă din zonă pentru a oferi acesteia posibilitatea de a trece la 
o nouă fază de dezvoltare �i pentru a lăsa trecutul complet în urmă.

Deputa�ii i-au mul�umit pentru dorin�a sa de a prezenta o imagine atât de pozitivă asupra
provinciei �i a avantajelor acesteia, reamintind totu�i îngrijorările exprimate de peti�ionari 
�i în fa�a delega�iei. Există o întrebare referitoare la modul în care popula�ia este 
informată în mod clar �i obiectiv cu privire la această situa�ie, iar deputa�ii au considerat 
că aceasta trebuie abordată în mod corespunzător. Deputa�ii au precizat că ora�ul Huelva 
acoperă o zonă terestră mai mică decât situl de de�euri care trebuie să fie administrat într-un 
mod profesionist, decontaminat, �i reabilitat. S-a considerat că o mi�care consolidată este
utilă, aceasta implicând participarea autorită�ilor municipale �i provinciale care prezintă o
legătură cu activitatea industrială a zonei �i cu imperativele ecologice recunoscute de 
legisla�ia europeană.

Dna Guerrero a reiterat ideea că cetă�enii din regiune nu se simt îngrijora�i cu privire la
poluare �i contaminare, aceasta fiind o caracteristică a trecutului. Ea nu este de acord cu 
aspectul legat de comunicare, întrucât a fost folosit mai degrabă pentru a declan�a alarme 
false decât pentru a explica un anumit lucru �i �i-a exprimat speran�a cu privire la crearea 
unui parc �tiin�ific �i tehnic �i a unei noi zone tehnologice în vederea refacerii economiei
�i a imaginii zonei.

Autorită�ile regionale, Junta de Andalucía:
Prima prezentare a cuprins un rezumat al câtorva studii diferite care au fost efectuate. Juan 
Luis Ramos din cadrul Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a introdus concluziile 
recente (din 2008 �i mai târziu) care acoperă calitatea aerului, a solului �i calitatea 
sedimentelor, zona de depozitare a fosfogipsului, nivelurile de compu�i de metal �i organici 
din produsele alimentare, epidemiologia din situl industrial �i depozitul de de�euri de la 
Huelva.1 Câteva constatări importante au fost prezentate într-o analiză extinsă a numeroaselor
probleme de interes pentru peti�ionari �i pentru membrii delega�iei. 

                                               
1 A se consulta ref.: Medio Ambiente en Andalucia; Junta de Andalucía & EU-FEDER; Informe 2008. (Doc & 
CD Rom)
        De asemenea, o copie a prezentării Power Point �i alte documente conexe se găsesc pe cheia USB care este 
disponibilă la secretariat. 
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Rata mortalită�ii în Huelva este similară cu cea din alte păr�i ale Spaniei �i UE, bolile de 
inimă �i cardiovasculare reprezentând cea mai importantă cauză, urmată fiind de cancer. În 
ceea ce prive�te expunerea popula�iei la riscuri din partea metalelor grele (arsenic, crom, 
cadmiu, nichel �i cobalt) probele sugerează că nu există nicio diferen�ă între popula�ia din 
Huelva , comparativ cu alte păr�i din regiune.

Oferind detalii privind depozitele de fosfogips de pe cele 1 000 de hectare de teren, clasificate 
în 4 zone (a se vedea anexa 1), autorită�ile au furnizat următoarele detalii:

 Zona 1: (Marisma del Pinar) Depozitarea de fosfogips a luat sfâr�it în 1989 �i zona a 
fost restaurată de guvernul andaluz pe o distan�ă de aproximativ 400 de hectare prin 
cultivarea stratului arabil cu o grosime între 30 �i 100 de cm, plantarea de plante 
erbacee, arbu�ti �i anumi�i copaci pentru a fixa solul �i pentru a împiedica 
fosfogipsul să ajungă în Rio Tinto. Acest lucru a redus, de asemenea, emisiile de 
radon. 

 Zona 2: (Marisma del Rincon Sur) este depozitul piramidal actual de fosfogips în care
activitatea a fost redusă la jumătate �i depozitarea este programată să înceteze până la 
sfâr�itul lui 2011. Cel mai înalt punct este de 25 de metri.

 Zona 3: (Marisma del Rincon Norte) Depozitarea fosfogipsului a încetat în 1997, aici 
fiind situată laguna de securitate, care acoperă 60 de hectare până la o adâncime de 
1,50 metri.

 Zona 4: (Marisma de Mendana) acoperă aproape 400 de hectare �i include situl unde 
sunt depozitate de�eurile de la Acerinox. O politică privind solul �i plantarea
similară celei din Zona 1 a fost adoptată de autorită�ile andaluze. 

În ceea ce prive�te riscul de poluare cu levigat (lixivia�i), autorită�ile au efectuat teste la 
diferite adâncimi pe o distan�ă de peste 8.5 km �i nu au găsit nicio contaminare cu levigat la 
adâncime. Cu toate acestea, a fost identificată o contaminare superficială la apele de 
suprafa�ă în urma unor ploi intense, ceea ce indica un curs contaminat de apă care este 
con�inut în zonele de lagună. În ceea ce prive�te evaluarea radiologică a autorită�ilor, 
deputa�ii au fost informa�i că există o mi�care redusă a radionuclizilor din fosfogips către
stratul de suprafa�ă din Zona 1- Nivelurile de emisii de radon sunt măsurate la 0.30 mSv/an –
nivel asemănător celui din întreaga zonă. 

Autorită�ile regionale �i Fertiberia au adoptat o „propunere” pentru restaurarea Zonei 3 care 
reprezintă prioritatea actuală pentru reabilitare. Aceasta cuprinde următoarele:

o Ac�iuni de restaurare sunt necesare în mod urgent;
o Nevoia de studii de stabilitate structurală a zonei pentru a garanta aspectele legate de 

siguran�a sa structurală;
o Un plan de închidere a instala�iilor industriale �i de impermeabilizare a lagunei;
o Studii de garantare a sigilării adecvate a zonei înainte de adăugarea terenului arabil;
o Un plan de colectare a apelor superficiale în timpul perioadelor ploioase pentru a 

împiedica fosfogipsul să ajungă la Rio Tinto;
o Un calendar specific;
o Utilizarea recomandată de plante erbacee �i posibilitatea de a spori acoperirea solului 

de la 1 metru la 2 metri în anumite zone pentru a genera absorb�ie de CO2;
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o Nevoia de monitorizare permanentă a calită�ii solului pentru a garanta un nivel de pH 
care să prevină transmiterea metalelor �i să sporească fertilitatea solului, finalizând 
ciclurile biologice;

o Un plan mai larg pentru restaurarea zonei în ansamblu în beneficiul comunită�ii 
locale;

o Un plan de monitorizare pentru emisiile de radon.

În urma prezentărilor, membrii delega�iei au fost deranja�i într-o oarecare măsură de faptul 
că rezultatul unor astfel de studii �i propuneri au avut în mod aparent un impact atât de redus
asupra sensibilizării generale a localnicilor din zonă. De asemenea, ace�tia au dorit să afle
mai multe informa�ii cu privire la planul general pentru zonă, precum �i dacă avusese loc o 
integrare a eforturilor depuse de autorită�ile municipale �i de societatea civilă. Perceperea 
situa�iei este în aparen�ă mai legată de trecut decât de starea actuală: prezen�a uzinelor �i 
impresia generală a depozitelor nesupravegheate de de�euri care acoperă cea mai mare parte 
a depozitelor de fosfogips au un impact mai puternic asupra individului obi�nuit decât 
detaliile oferite de numeroasele studii �tiin�ifice care au fost efectuate �i care tind să 
demonstreze o îmbunătă�ire generală a parametrilor ecologici �i sanitari.

Răspunzând la întrebările deputa�ilor cu privire la de�eurile de la Acerinox, autorită�ile au 
sus�inut că CSN nu a recomandat mutarea de�eurilor rămase într-un alt loc, cum ar fi 
siturile speciale din Cavril sau Cordoba. Cu toate acestea, dacă ar primit un aviz al exper�ilor
care să propună ca de�eurile să fie îndepărtate, atunci autorită�ile s-ar conforma cu 
siguran�ă. O instala�ie locală de tratare a apei trebuie, de asemenea, să fie construită pentru 
a asigura pe viitor faptul că apa utilizată în cadrul procesului este decontaminată �i că acest 
lucru este realizat în conformitate cu prioritatea aferentă reabilitării Zonei 3, din cauza unui 
posibil risc de revărsare. În eventualitatea în care ar interveni o astfel de urgen�ă (�i riscul 
este considerat a fi neglijabil), există un plan de urgen�ă care implică toate autorită�ile �i 
agen�iile de apărare civilă.

Deputa�ii le-au mul�umit autorită�ilor pentru prezentarea lor �i pentru disponibilitatea de a 
coopera pe deplin cu delega�ia. 

Comentarii �i recomandări: 

Industriile care au început să apară în Huelva la sfâr�itul anilor ’50 �i începutul anilor ’60 au 
fost salutate de popula�ia locală. În acea perioadă aduceau promisiunea unor locuri de muncă 
�i a dezvoltării economice într-o regiune care avea nevoie de aceste lucruri, iar industria 
ocupa o zonă mlă�tinoasă care, potrivit multor persoane, era infestată cu �ân�ari �i nu avea 
o utilitate specifică. Cu toate acestea, deversarea continuă a de�eurilor industriale din care 
numeroase erau toxice, precum �i riscurile semnificative pentru sănătatea popula�iei locale, 
au condus la o îngrijorare tot mai mare în rândul locuitorilor din regiune. Prin urmare, 
efluentul de de�euri a contaminat nu numai zona mlă�tinoasă ini�ială, ci �i bazinul râului. 
De�i autorită�ile au început să reac�ioneze cu întârziere fa�ă de aceste îngrijorări, există în 
continuare neajunsuri grave în gestionarea acestei probleme. (Deschiderea unei proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Spaniei, la 18 martie, în urma vizitei de 
documentare, denotă că preocuparea noastră este împărtă�ită de Comisie.)
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În plus, în numeroase privin�e, autorită�ile nu au reu�it să răspundă corespunzător la 
preocupările societă�ii civile �i la apelurile asocia�iilor cetă�enilor care s-au adresat, prin 
urmare, Parlamentului European pentru sprijin.

Delega�ia a luat act de raportul întocmit de Comisia Europeană în temeiul Tratatului 
Euratom, articolul 35 (Referin�ă ES-09/08), precum �i de studiul foarte critic efectuat de 
CRIIRAD (nr. 07-117) cu care este, în general, de acord.

Principala întreprindere implicată, Fertiberia, a cooperat bine cu delega�ia pe parcursul 
vizitei, însă a refuzat să identifice un risc sau o problemă specifică �i, de�i nu suntem în 
măsură să exprimăm în mod clar importan�a riscurilor, este clar că acestea există. Prin 
urmare, răspunsurile la întrebări au fost oarecum evazive, chiar dacă au fost completate cu 
mai multe volume de documenta�ie, �i nu au reu�it să îi mul�umească pe deputa�ii 
prezen�i.

 Deputa�ii au observat o aparentă lipsă de comunicare între autorită�ile na�ionale 
competente �i autorită�ile municipale �i regionale.

 De asemenea, se pare că există o lipsă de comunicare între întreprinderile în cauză, 
peti�ionari, asocia�iile locale care se ocupă de protec�ia sănătă�ii �i speciali�ti.

 Prin urmare, toate păr�ile implicate trebuie să ac�ioneze de urgen�ă �i să coopereze 
unele cu altele pentru a stabili un dialog permanent �i pentru a restabili un climat de 
încredere, care din păcate lipse�te, în vederea evitării situa�iilor care pot provoca 
panică la nivel local în unele zone �i care pot atrage neîncrederea tuturor păr�ilor 
implicate. În acela�i timp, mass-media �i asocia�iile la nivel local trebuie să fie mai 
prudente în abordarea problemei deoarece provocarea poate să dăuneze în procesul 
găsirii unei solu�ii adecvate la problema respectivă.

 Autorită�ile �i întreprinderile în cauză, în special Fertiberia, ar trebui să faciliteze 
inspectarea la fa�a locului a instala�iilor de gestionare a de�eurilor �i să permită 
peti�ionarilor, înso�i�i de evaluatori independen�i, accesul la sit tocmai pentru a 
indica zonele exacte pe care le consideră deosebit de periculoase sau poten�ial 
dăunătoare ca urmare a scurgerilor sau a contaminării.

 În pofida a numeroase studii �tiin�ifice efectuate privind aspecte de epidemiologie, 
radiologie, toxicologie �i altele, deputa�ii consideră că acestea ar trebui completate 
�i coordonate într-o anumită măsură pentru a demonstra cauzalitatea specifică dintre 
deversarea de�eurilor periculoase �i impactul acesteia asupra sănătă�ii publice.

 Ar trebui realizat cât mai curând un studiu specific mai detaliat privind lucrătorii din 
industriile locale pentru a confirma sau infirma gradul de contaminare care provine din 
produc�ia �i de�eurile de fosfogips sau din alte surse de poluare industrială. Ar fi 
foarte util un registru cu toate bolile înregistrate, dacă este posibil, legate de aceste 
poten�iale surse de contaminare.

 Trebuie efectuat �i publicat un studiu specific de impact privind contaminarea solului 
�i apei, inclusiv a albiei �i bazinului râului, care va fi utilizat ca instrument pentru 
gestionarea de�eurilor. Acest studiu ar trebui să acopere zona în care sunt îngropate 
de�eurile de la Acerinox, precum �i alte zone. Considerăm că trebuie creat un sistem 
permanent �i transparent de monitorizare în timp real a poluării solului, aerului �i 
apei, care trebuie să fie accesibil tuturor cetă�enilor, de exemplu prin intermediul 
internetului.
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 În orice caz, întregul sit trebuie decontaminat pentru a men�ine regiunea într-o stare 
care să fie în conformitate cu întreaga legisla�ie actuală a UE. Trebuie adoptat 
principiul „poluatorul plăte�te”. În cazul în care întreprinderile în cauză se închid, 
acestea trebuie să se asigure că situl pe care îl ocupă este complet decontaminat �i 
trebuie să întocmească un plan de regenerare �i reînnoire a zonei.

 De asemenea, trebuie stabilită o �intă specifică de reinvesti�ii în situl respectiv 
pentru a crea oportunită�i durabile de ocupare a for�ei de muncă �i reinstruirea 
persoanelor care sunt sau care au fost angajate în acel sit. Se consideră că autorită�ile 
în cauză �i Comisia Europeană ar trebui să discute priorită�ile, în vederea ob�inerii 
de finan�are UE pentru o dezvoltare durabilă care să respecte integritatea zonei, a 
popula�iei �i a mediului acesteia. Membrii delega�iei sunt preocupa�i în mod 
deosebit de pozi�ia angaja�ilor afecta�i, dintre care aproape to�i au lucrat toată 
via�a în aceste întreprinderi industriale �i care sunt îngrijora�i pe de o parte de 
posibila contaminare �i pe de altă parte de posibila închidere a fabricii.

 Toate noile studii �i schemele de planificare viitoare ar trebui să se realizeze cu 
participarea peti�ionarilor, a asocia�iilor locale �i a organismelor reprezentative 
pentru a oferi asisten�ă în identificarea solu�iilor viabile.

 Autoritatea responsabilă pentru Sănătate �i Siguran�ă trebuie să efectueze vizite de 
control neanun�ate �i suplimentare în industriile locale.
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