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Temats: Lūgumraksts Nr. 1458/2007, ko Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, par Tinto 
upes piesārņošanu ar radioaktīvo izotopu cēziju-137 un par nepietiekamiem 
uzraudzības pasākumiem pēc 1998. gada Acerinox avārijas (Uelva, Andalūzija)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentam uzdot Eiropas Komisijai izmeklēt tā 
uzraudzības plāna īstenošanu, ko Andalūzijas vides iestāde (EGMASA - Empresa de Gestión 
Medioambiental de la Junta de Andalucia) pieņēma pēc 1998. gada Acerinox avārijas. Kā 
norāda lūgumraksta iesniedzējs, jaunākie dati pierāda cēzija-137 noplūdi Tinto upē netālu no 
vairākām populārām atpūtas vietām. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tūkstošiem cilvēku 
katru dienu ir pakļauti radioaktivitātei un ka EGMASA nav veikusi vajadzīgos pasākumus, lai 
norobežotu šo teritoriju. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds ir finansējis vairākus EGMASA ierosinātos projektus pēc Acerinox avārijas, un viņš 
gribētu ierosināt izmeklēšanu par šo līdzekļu izmantošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Lūgumraksts
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Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, jaunākie dati liecina par radioaktīvā izotopa cēzija-137 
paaugstinātu līmeni Tinto upē netālu no vairākām populārām atpūtas vietām.

Viņš apgalvo, ka radioaktivitāti izraisa 7000 tonnas radioaktīvi piesārņotu materiālu, kas 
radušies Acerinox avārijas rezultātā 1998. gadā pēc to nekontrolētas izgāšanas atkritumu
pārstrādes rūpnīcā CRI-9 (Centro de Recuperación de Inertes no 9) Marismas de Mendaña, 
Tinto un Odiel upes purvos Uelvā.

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka tūkstošiem cilvēku katru dienu ir pakļauti jonizējošam 
starojumam tā radioaktivitātes dēļ.

Viņš norāda, ka EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental), kas ir Andalūzijas 
reģionālās valdības vides uzraudzības uzņēmums, kura pienākums ir īstenot 30 gadu plānu, lai 
uzraudzītu nekontrolēti izgāzto materiālu, kas piesārņots ar cēziju-137, un novērstu šī 
radioaktīvā elementa noplūdi vidē. Viņš uzskata, ka EGMASA nav veikusi vajadzīgos 
pasākumus, lai norobežotu šo teritoriju.

Turklāt lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir finansējis 
vairākus EGMASA ierosinātos projektus pēc Acerinox avārijas.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt parlamentāru izmeklēšanu par Eiropas Komisijas 
pienākumiem attiecībā uz pasākumiem, kas veikti pēc Acerinox avārijas, un jo īpaši attiecībā 
uz EGMASA darbību.

Viņš arī vēlas, lai veiktu izmeklēšanu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERDF)
pienākumiem šādu projektu finansēšanā.

KOMISIJAS KOMENTĀRS PAR LŪGUMRAKSTU

Komisija vēlētos uzsvērt savu apņēmību nodrošināt EURATOM līgumā un uz tā pamata
pieņemtajos sekundārajos tiesību aktos noteikto tiesisko prasību ievērošanu.

Saistībā ar iespējamo radioaktīvo piesārņojumu Uelvā pēc 1998. gada avārijas saskaņā ar 
Spānijas Kodoldrošības padomes, CSN1, ziņojumu kompetentās varas iestādes pareizi 
piemērojušas Padomes Direktīvu 96/29/Euratom (Drošības pamatstandartu (BSS) direktīva)2. 
Proti, saskaņā ar pašlaik Komisijas rīcībā esošiem datiem Cs-137 masas aktivitāte Acerinox
tēraudlietuves attīrītajās atliekās ir zem pieļaujamā līmeņa 10 Bq/g.

Turklāt attiecībā uz materiālu, kas apglabāts Uelvā pēc avārijas, bet pirms tās identifikācijas, 
kompetentā iestāde pilnībā ņēmusi vērā BSS direktīvas 53. panta noteikumus par iejaukšanos 
gadījumos, kuros radioloģiskas avārijas sekas rada ilgstošu iedarbību. CSN pašlaik novērtē 
pārskatu par pētījumu attiecībā uz šīs vietas stāvokļa uzlabošanu (CSN paziņojums presei 
23.06.2008.).

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1
2 Padomes 1996. gada 13. maija Direktīva 96/29/Euratom, ar ko nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju 
un plašas sabiedrības veselības aizsardzībai pret apdraudējumiem, kurus rada jonizējošais starojums, OV L 159, 
29.6.1996.
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Komisija saprot, ka ilgtermiņa plāns ir īstenošanas procesā, kuru uzrauga valsts pārvaldes 
iestāde.

Attiecībā uz iespējamo ES finansējuma piesaistīšanu šai teritorijai, Spānijas varas iestādes, 
kas atbild par atsevišķu pasākumu izvēli pēc iepriekš saskaņotiem nosacījumiem, 
informējušas Komisiju, ka EGMASA nevienam pasākumam attiecīgajā Tinto upes teritorijā 
nav saņēmusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) saņēma šo lūgumrakstu 2008. gada jūlijā tieši 
no Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komitejas. OLAF 2008. gada 18. novembrī nolēma 
nesākt izmeklēšanu šajā lietā, jo tā nav OLAF kompetencē.

SECINĀJUMI

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nav identificējusi jebkādu EURATOM tiesību 
aktu pārkāpumu attiecībā uz Acerinox avārijas seku pārvaldību. Līdz ar to pašlaik tā neplāno 
nekādus turpmākus pasākumus.

Tomēr Komisija turpinās sekot šim jautājumam.


