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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Juan Antonio Lopez de Uralde, spanyol állampolgár által a Greenpeace 
Spanyolország nevében benyújtott 0631/2007. számú petíció a Huelvai-öböl 
védelméről és megőrzéséről.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgáltassa ki a Bizottsággal a 
Huelvai-öbölnél kialakult helyzetet, és rámutat arra, hogy a súlyos ipari szennyezés miatt egy 
egyedülálló ökoszisztéma léte forog veszélyben. A petíció benyújtója szerint ez a terület 
Ramsari védett terület, mely súlyosan szennyezett olajjal és fémmaradékokkal, valamint 
szilárd műtrágyával. A petíció benyújtója szerint a helyi és a nemzeti hatóságok azáltal, hogy 
nem biztosítják a Huelvai-öböl védelmét, számos uniós irányelvet megsértettek, többek között 
az IPPC-irányelvet (96/61/EK irányelv), az élőhely irányelvet (92/43/EGK tanácsi irányelv) 
és a hulladék keretirányelvet (2006/12/EK irányelv).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. november 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. február 12.

„A petíció benyújtója aggályát fejezi ki a Huelvai-öböl körzetében működő különböző ipari 
létesítmények működési körülményeit illetően, különös tekintettel a FERTIBERIA és FMC-
Foret növényvédőszer- és műtrágyagyártó üzemekre, melyek a spanyolországi Huelva
város közelében található Punta del Sebo ipartelepen helyezkednek el.  A petíció benyújtója 
szerint a két vállalat számos uniós irányelvet megsértve több mint 120 millió tonna mérgező 
és veszélyes hulladékot bocsátott egy, az UNESCO védelme alatt álló sós mocsárba, aminek 
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következtében számolni kell a környezetre és a közegészségre gyakorolt hatásokkal.

Az E-3253/07. számú, írásbeli választ igénylő kérdés ugyanezt az aggályt veti fel.

Mivel a rendelkezésre álló információk különösen azokra a kis tavakra vonatkoznak, 
melyekbe foszforos gipsz és más veszélyes hulladék került lerakásra, jelenleg 
tanulmányozzák a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv1, az ásványinyersanyag-
kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelv2 és a 
hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv3 alkalmazását. 

Másfelől a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK 
irányelv4 (IPPC) hatálya a következő tevékenységeket folytató létesítményekre terjed ki:
foszfor-, nitrogén- vagy káliumtartalmú (egyszerű vagy összetett) műtrágyát előállító 
vegyipari létesítmények. A szóban forgó irányelv értelmében az illetékes hatóságoknak az 
elérhető legjobb technikákon alapuló integrált engedélyt kell kiadniuk minden létesítményre 
annak érdekében, hogy biztosítható legyen a környezet egészének nagyfokú védelme. Ezen 
kívül az illetékes hatóságoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy az üzemeltető a létesítmény 
üzemeltetése során teljesítse az engedélyben foglalt feltételeket. 

Valószínű, hogy a petícióban említet létesítmények közül néhány az IPPC irányelv hatálya alá 
tartozik.

A Bizottság nemrégiben eljárást kezdeményezett Spanyolország ellen a fentiekben említett 
irányelvek nem megfelelő alkalmazása miatt (referenciaszám: 2007/2448). 

Következtetés

A Bizottság spanyol hatóságokhoz intézett levelében tájékoztatást kér a petíció benyújtója 
által ismertetett tényekről annak megállapítása érdekében, hogy miként kerülnek 
végrehajtásra a fentiekben említett irányelvek az érintett létesítményekben. A Bizottság 
tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot a vizsgálat állásáról.
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