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1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită Parlamentului European să dispună anchetarea de către Comisie a situaţiei 
din estuarul Huelva, susţinând că acest ecosistem unic este ameninţat de poluare industrială 
gravă. Petiţionarul susţine că această zonă protejată prin convenţia RAMSAR este 
contaminată intens cu reziduuri petroliere şi metalice şi cu îngrăşăminte solide. Potrivit celor 
afirmate de petiţionar, prin faptul că autorităţile locale şi naţionale nu au asigurat conservarea 
estuarului Huelva, acestea au încălcat mai multe directive europene, inclusiv Directiva privind 
prevenirea şi controlul integrat al poluării (Directiva 96/61/CE), Directiva privind habitatele 
(Directiva 92/43/CEE a Consiliului) şi Directiva-cadru privind deşeurile (Directiva 
2006/12/CE).

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4)] din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 februarie 2008

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu condiţiile de funcţionare a mai multor 
instalaţii industriale din estuarul Huelva, în special ministraţiile de tratare a chimicalelor şi 
îngrăşămintelor agricole aparţinând companiilor FERTIBERIA şi FMC-Foret, situate în zona 
industrială a oraşului Punta del Sebo, în apropiere de Huelva, Spania. Potrivit spuselor 
petiţionarului, cele două companii ar fi poluat o mlaştină sărată, zonă protejată de UNESCO, 
cu peste 120 milioane de tone de reziduuri toxice şi periculoase, cu efecte grave asupra 
mediului şi a sănătăţii publice, nerespectând câteva directive UE.
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Întrebarea scrisă E-3253/07 aborda aceleaşi probleme.

Întrucât informaţia disponibilă priveşte în special balta în care sunt deversate fosfoghipsul şi 
alte reziduuri periculoase, este studiată în prezent aplicabilitatea Directivelor 2006/12/CE 
privind deşeurile1, 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă2 şi 
1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor3.

Pe de altă parte, Directiva 96/61/CE4 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPS)
acoperă instalaţiile care desfăşoară următoarele activităţi: instalaţii chimice de producere a 
îngrăşămintelor pe bază de fosfor, nitrogen şi potasiu (îngrăşăminte simple sau compuse). 
Conform directivei în cauză, autorităţile competente sunt obligate să stabilească, pentru 
fiecare instalaţie în parte, un permis integrat care să aibă la bază cele mai bune tehnici 
disponibile pentru a asigura un înalt nivel de protecţie a mediului ca întreg. Autorităţile 
componente sunt de asemenea obligate să asigure că în timpul operării instalaţiei operatorul 
acesteia îndeplineşte condiţiile stipulate în permis.

Este posibil ca unele dintre instalaţiile menţionate în prezenta petiţie să intre în domeniul de 
aplicare a Directivei IPPC. 

Comisia a deschis recent un caz împotriva Spaniei privind aplicarea greşită a directivelor mai 
sus menţionate (numărul de referinţă 2007/2448).

Concluzie

Comisia a trimis o scrisoare autorităţilor spaniole solicitând informaţii referitoare la faptele 
descrise de către petiţionar cu scopul de a afla cum sunt puse în aplicare directivele 
menţionate mai sus în legătură cu instalaţiile în cauză. Comisia va ţine la curent Comisia 
pentru petiţii cu privire la desfăşurarea ulterioară a investigaţiilor sale.
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