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Tárgy: Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, spanyol állampolgár által a „Proyecto 
Inter/Sur para la Ecociudadania” nevében benyújtott 1458/2007. számú 
petíció a Tinto folyó Cesium-137 radioaktív izotóppal való szennyezéséről, és 
az 1998-ban Acerinox-ban (Huelva, Andalúzia) történt balesetet követően 
hozott nem megfelelő felügyeleti intézkedésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy az Európai Bizottsággal 
vizsgáltassa ki az andalúziai környezetvédelmi hatóság (EGMASA – Empresa de Gestión 
Medioambiental de la Junta de Andalucia) által kidolgozott felügyeleti tervnek az 1998-ban 
Acerinox-ban bekövetkezett balesetet követően történt végrehajtását. A petíció benyújtója 
szerint friss adatok azt bizonyítják, hogy Cesium-137 radioaktív izotópot bocsátanak ki a 
Tinto folyóba, számos frekventált helyszín közelében. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy 
naponta emberek ezrei vannak kitéve ennek a radioaktív sugárzásnak, és az EGMASA nem 
tette meg a szükséges intézkedéseket a terület lezárása érdekében. A petíció benyújtója 
továbbá ismerteti, hogy az EGMASA által javasolt számos projektet az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap finanszírozott az acerinox-i balesetet követően, és annak kivizsgálását kéri, 
hogy az alapokat milyen módon költötték el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. május 29. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.
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A petíció

A petíció benyújtója szerint a legfrissebb adatok azt bizonyítják, hogy nagy mennyiségű 
Cesium-137 radioaktív izotópot bocsátanak ki a Tinto folyóba, számos frekventált helyszín 
közelében.

Az állítások szerint az Acerinox-ban 1998-ban bekövetkezett balesetből származó 7000 tonna 
sugárszennyezett anyag bocsát ki radioaktív sugárzást, miután azt ellenőrizetlenül
ártalmatlanították a Marismas de Mendaña-i CRI-9 (Centro de Recuperación de Inertes no 9) 
hulladékfeldolgozó létesítményben, a huelvai Tinto és Odiel folyó mocsaras részeiben.

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy naponta emberek ezrei vannak kitéve ennek a
radioaktív ionizáló sugárzásnak.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az EGMASA-t (Empresa de Gestión Medioambiental),
az andalúziai regionális kormányzat környezetvédelmi hatóságát bízták meg a Cesium-137 
radioaktív izotóppal szennyezett anyag ellenőrizetlen ártalmatlanításának figyelemmel 
kísérésére, valamint e radioaktív elem környezetbe kerülésének megakadályozására irányuló 
30 éves terv végrehajtásával. Fenntartja, hogy az EGMASA nem tette meg a terület 
elzárásának biztosításához szükséges lépéseket.

A petíció benyújtója továbbá ismerteti, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap az 
EGMASA által javasolt számos projektet finanszírozott az acerinox-i balesetet követően.

A petíció benyújtója parlamenti vizsgálatot kér az Európai Bizottságnak az acerinox-i 
balesetet követően megtett intézkedésekkel és kifejezetten az Egmasa tevékenységével 
kapcsolatos szerepe vonatkozásában.

Ezenkívül a petíció benyújtója szeretné, hogy vizsgálják meg az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapnak (ERFA) a különböző kapcsolódó projektek finanszírozásában betöltött 
szerepét.

A BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEI A PETÍCIÓVAL KAPCSOLATBAN

A Bizottság szeretné kihangsúlyozni, hogy elkötelezett annak biztosítása iránt, hogy az 
Euratom-Szerződésben és a Szerződés alapján elfogadott másodlagos jogszabályokban foglalt 
jogi követelményeket betartsák.

Ami az 1998-as baleset következtében Huelvában bekövetkezett lehetséges radioaktív 
szennyezést illeti, a nukleáris biztonsággal foglalkozó spanyol tanács, a CSN1 által kiadott 
jelentés szerint a felelős nemzeti hatóságok helyesen alkalmazták a 96/29/Euratom tanácsi 
irányelvet (BSS-irányelv)2. Jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az 
Acerinox Acélművek megtisztításával kapcsolatos maradványokban a Cs-137 
aktivitáskoncentrációja nem haladja meg a 10 Bq/g mentességi szintet.

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1
2 A Tanács 96/29/Euratom irányelve (1996. május 13.) a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló 
sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, 
HL L 159., 1996.6.29.
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Továbbá ami a balesetet követően – de még az anyag azonosítása előtt – Huelvában 
elhelyezett anyagot illeti, az illetékes hatóság teljes mértékben betartotta a BSS-irányelvnek a 
radiológiai veszélyhelyzet utóhatásaiból eredő tartós sugárterhelés esetén történő 
beavatkozásról szóló 53. cikke rendelkezéseit. A CSN jelenleg értékeli a helyszíni 
körülmények javításával kapcsolatos tanulmányról szóló jelentést (a CSN 2008. június 23-i 
sajtóközleménye).

A Bizottság tudomása szerint egy hosszú távú terv van folyamatban, amelynek végrehajtását a 
nemzeti szabályozó hatóság ellenőrzi.

Ami a területtel kapcsolatban az európai uniós finanszírozás lehetséges bevonását illeti, az 
egyes műveletek bizonyos korábban meghatározott feltételek melletti kiválasztásáért felelős 
spanyol hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy az EGMASA a Tinto folyó érintett 
területén semmilyen művelethez nem részesült finanszírozásban az ERFA-ból.

Az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) közvetlenül az Európai Parlament Költségvetési 
Ellenőrző Bizottságától kapta meg ezt a petíciót 2008 júliusában. Az OLAF 2008. november 
18-án úgy határozott, hogy ezt az esetet eljárást nem igénylő ügynek minősíti, mivel az nem 
tartozik az OLAF megbízatásai közé.

KÖVETKEZTETÉSEK

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság megállapította, hogy az Acerinox-ban 
bekövetkezett baleset következményeinek kezelésével kapcsolatban nem került sor az 
Euratom-jogszabályok megsértésére. Ezért ebben a szakaszban nem szándékozik további 
intézkedéseket tenni.

A Bizottság mindazonáltal továbbra is nyomon fogja követni az ügyet. 


