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Betreft: Verzoekschrift 631/2007, ingediend door Juan Antonio Lopez de Uralde 
(Spaanse nationaliteit), namens Greenpeace Spanje, over bescherming en 
behoud van de riviermond van de Huelva

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt het Europees Parlement of het de Commissie kan gelasten de situatie rond de 
riviermond van de Huelva te onderzoeken. Hij voert hierbij aan dat ernstige industriële 
vervuiling een uniek ecosysteem dreigt te vernietigen. Indiener beweert dat dit onder de 
Ramsar-conventie vallende, beschermde natuurgebied zwaar vervuild wordt met olie- en 
metaalresten, alsmede met kunstmeststoffen. Door niet te zorgen voor het behoud van de 
riviermond van de Huelva, handelen volgens indiener de plaatselijke en nationale autoriteiten 
in strijd met een aantal EU-richtlijnen, waaronder Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, de habitatrichtlijn (Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad) en de kaderrichtlijn afval (Richtlijn 2006/12/EG).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 februari 2008

Indiener heeft zijn bezwaren geuit over de operationele omstandigheden van diverse 
fabrieksinstallaties in de omgeving van de riviermond van de Huelva, met name de 
verwerkingsbedrijven van landbouwchemicaliën en kunstmest van Fertiberia en FMC-Foret,
die zijn gevestigd in het industriegebied van Punta del Sebo, nabij de stad Huelva in Spanje. 
Volgens indiener hebben de twee bedrijven, in strijd met diverse EU-richtlijnen, in een 
zoutmoeras dat een door de UNESCO beschermd gebied is, al meer dan 120 miljoen ton 
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giftig en gevaarlijk afval gestort, met alle gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid 
van dien.

Dezelfde bezwaren zijn reeds geuit in schriftelijke vraag E-3253/07.

Aangezien de beschikbare informatie met name de waterbekkens betreft waar fosforgips en 
overige gevaarlijke afvalstoffen worden gestort, wordt momenteel de toepassing van Richtlijn 
2006/12/EG betreffende afvalstoffen1, Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval 
van winningsindustrieën2 en Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen3

bestudeerd.

Anderszins vallen onder Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging4 onder andere fabrieksinstallaties met de volgende activiteiten: chemische 
installaties voor de fabricage van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen 
(enkelvoudige of samengestelde meststoffen). Ingevolge deze richtlijn zijn de bevoegde 
autoriteiten verplicht voor elke installatie een volledige vergunning te verstrekken, gebaseerd 
op de beste beschikbare technieken, teneinde te zorgen voor een hoog beschermingsniveau 
voor het milieu in zijn geheel. Ook zijn de bevoegde autoriteiten verplicht te zorgen dat de 
vergunningsvoorwaarden door de exploitant in zijn installatie worden vervuld.

Naar alle waarschijnlijkheid vallen sommige van de in het verzoekschrift genoemde 
installaties binnen het bereik van Richtlijn 96/61/EG.

De Commissie heeft daarom onlangs een zaak aangespannen tegen Spanje met betrekking tot 
de slechte toepassing van voornoemde richtlijnen (referentienummer 2007/2448).

Conclusie

Om te kunnen bepalen in hoeverre voornoemde richtlijnen worden uitgevoerd ten aanzien van 
de desbetreffende installaties, heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten een brief gestuurd 
waarin deze worden verzocht om informatie te verstrekken met betrekking tot de door 
indiener beschreven feiten. De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte 
houden van de voortgang van haar onderzoek.
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