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Utskottet för framställningar

12.02.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0631/2007, ingiven av Juan Antonio Lopez de Uralde, (spansk 
medborgare), för spanska Greenpeace om skydd och bevarande av Huelvas 
flodmynning.

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppmanar Europaparlamentet att låta kommissionen undersöka situationen i 
Huelvas flodmynning och hävdar att allvarliga industriella föroreningar hotar att förstöra ett 
unikt ekosystem. Framställaren hävdar att detta Ramsarskyddade område är kraftigt förorenat 
av olja, metallrester och fasta gödningsmedel. Enligt framställaren har de lokala och 
nationella myndigheterna genom att underlåta att säkra bevarandet av Huelvas flodmynning 
överträtt ett antal av EU:s direktiv, inklusive IPPC-direktivet (direktiv 96/61/EG), 
Livsmiljödirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG) och ramdirektivet om avfall 
(direktiv 2006/12/EG).

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 november 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar enligt artikel 192.4.

3. Kommissionens svar, mottaget den 12 februari 2008.

Framställaren är bekymrad över driftsförhållandena vid olika industrianläggningar i området 
runt Huelvas flodmynning, framför allt fabrikerna Fertiberia och FMC-Foret för framställning 
av jordbrukskemikalier och gödningsämnen i industriområdet Punta del Sebo nära staden 
Huelva i Spanien. Enligt framställaren har de båda företagen fyllt en saltäng, som är ett av 
Unesco skyddat område, med över 120 miljoner ton giftigt och farligt avfall, med effekter på 
miljön och folkhälsan, i strid med flera olika EU-direktiv.

Samma problem togs upp i den skriftliga frågan E-3253/07.
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Eftersom den tillgängliga informationen framför allt gäller dammar där fosforhatligt gips och 
annat farligt avfall deponeras, undersöks tillämpningen av direktiv 2006/12/EG om avfall1, 
2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin2 och 1999/31/EG om deponering 
av avfall3.

Å andra sidan omfattar direktiv 96/61/EG4, om samordnande åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar (IPPS), följande typer av installationer: Kemiska anläggningar för 
framställning av gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium (enkla eller sammansatta 
gödselmedel). Enligt detta direktiv ska de behöriga myndigheterna för varje fabrik utfärda ett 
tillstånd som omfattar alla nödvändiga åtgärder för att villkoren i tillståndet ska kunna 
uppfyllas så att en hög skyddsnivå uppnås för miljön som helhet. De behöriga myndigheterna 
ska också tillse att tillståndsvillkoren är uppfyllda av operatören när anläggningen drivs.
Det är troligt att några av de installationer som nämns i framställningen omfattas av 
IPPC-direktivet.

Kommissionen inledde nyligen ett förfarande mot Spanien om bristande tillämpning av 
ovannämnda direktiv (nr 2007/2448).

Slutsats

Kommissionen har skickat en skrivelse till de spanska myndigheterna med en begäran om 
upplysningar om de förhållanden som beskrivs av framställaren för att avgöra hur 
ovannämnda direktiv tillämpas i de aktuella anläggningarna. Kommissionen kommer att hålla 
utskottet för framställningar informerat om hur undersökningen utvecklas.

                                               
1 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9–21.
2 EUT L 102, 11.4.2006, s. 15–34.
3 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1–19.
4 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26–40.


