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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1458/2007, którą złożył Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona (Hiszpania) 
w imieniu Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania, w sprawie skażenia 
rzeki Tinto radioaktywnym izotopem cesium-137 i niewystarczających 
środków nadzoru po wypadku w zakładzie Acerinox w 1998 r. (Huelva, 
Andaluzja)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o to, aby Komisja Europejska 
zbadała kwestię wdrożenia planu nadzoru ustanowionego przez andaluzyjski organ 
ds. ochrony środowiska naturalnego (EGMASA - Empresa de Gestión Medioambiental de la
Junta de Andalucia) po wypadku w zakładzie Acerinox w 1998 r. Według składającego 
petycję najnowsze dane wykazują wydzielanie radioaktywnego izotopu cesium-137 do rzeki 
Tinto w niedalekiej odległości od kilku często odwiedzanych terenów. Składający petycję 
twierdzi, że każdego dnia tysiące osób jest narażonych na tę radioaktywność oraz że 
EGMASA nie podjęła niezbędnych kroków w celu zagwarantowania zabezpieczenia tego 
obszaru. Utrzymuje on, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego sfinansował kilka 
przedsięwzięć zaproponowanych przez EGMASA w następstwie wypadku w zakładzie 
Acerinox i składający petycję chciałby, aby przeprowadzono dochodzenie w odniesieniu do 
sposobu, w jaki wydano te środki.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja
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Według składającego petycję najnowsze dane wykazują wydzielanie radioaktywnego izotopu 
cesium-137 do rzeki Tinto w niedalekiej odległości od kilku często odwiedzanych terenów.

Rzekomym źródłem tej radioaktywności jest 7 000 ton materiału skażonego radioaktywnie po 
wypadku w Acerinox w 1998 r. i wyrzuconego bez żadnego nadzoru na wysypisko CRI-9 
(Centro de Recuperación de Inertes no 9), w Marismas de Mendaña, na mokradła rzek Tinto 
i Odiel w Huelva.

Składający petycję informuje, że przez tę radioaktywność codziennie tysiące osób narażone są 
na jonizujące promieniowanie. 

Twierdzi on, że EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental), przedsiębiorstwo 
zarządzania środowiskiem zewnętrznym przy regionalnym rządzie Andaluzji, otrzymało 
zadanie wdrożenia trzydziestoletniego planu monitorowania niekontrolowanego wyrzucania 
materiału skażonego cesium-137 oraz zapobiegania uwalnianiu tego radioaktywnego 
pierwiastka do środowiska naturalnego. Składający petycję utrzymuje, że EGMASA nie 
podjęło potrzebnych środków w celu zapewnienia zamknięcia obszaru.

Ponadto twierdzi on, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego sfinansował niektóre 
przedsięwzięcia proponowane przez EGMASA po wypadku w Acerinox.

Składający petycję wzywa do przeprowadzenia dochodzenia dotyczącego roli Komisji 
Europejskiej w odniesieniu do środków podejmowanych po wypadku w Acerinox, 
a konkretniej w związku z działalnością EGMASA.

Ponadto domaga się on przeprowadzenia dochodzenia w sprawie roli Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w finansowaniu różnych przedsięwzięć 
związanych z tą sprawą.

UWAGI KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PETYCJI 

Komisja Europejska chciałaby podkreślić swoje zaangażowanie w zapewnienie zgodności 
z wymogami prawnymi zawartymi w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej i w prawodawstwie wtórnym przyjętym na postawie Traktatu.

Co się tyczy ewentualnego skażenia radioaktywnego w Huelva w wyniku wypadku w 1998 r., 
zgodnie ze sprawozdaniem hiszpańskiej Rady Bezpieczeństwa Jądrowego CSN1, właściwe 
organy krajowe poprawnie stosowały przepisy dyrektywy Rady 96/29/Euratom (dyrektywa 
PNB)2. W szczególności zgodnie z danymi dostępnymi obecnie Komisji Europejskiej stężenie 
aktywności Cs-137 w resztkach elementów stalowych pochodzących z Acerinox nie 
przekracza wartości zwolnionej równej 10 Bq/g.

Ponadto w odniesieniu do materiału zgromadzonego w Huelva po wypadku, lecz przed jego 
identyfikacją, właściwe organy działały w pełnej zgodzie z przepisami art. 53 dyrektywy PNB 

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1
2 Dyrektywa Rady 96/29/euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa 
w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi 
z promieniowania jonizującego, Dz.U. L 159 z 29.6.1996.
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dotyczącymi interwencji w przypadkach trwałego wystawienia na działanie skutków 
pogotowia radiologicznego. Aktualnie CSN dokonuje oceny sprawozdania dotyczącego 
badania poświęconego poprawie warunków na odnośnym obszarze (informacja prasowa CSN 
z dnia 23.6.2008 r.).

W rozumieniu Komisji Europejskiej trwa realizacja długofalowego planu, którego wdrażanie 
monitoruje krajowy organ regulacyjny.

Co się tyczy ewentualnego zaangażowania środków finansowych UE na tym obszarze, 
hiszpańskie władze, które odpowiadają za dobór indywidualnych działań w określonych 
i uprzednio ustalonych warunkach, poinformowały Komisję Europejską, że EGMASA nie 
korzystało ze środków finansowych EFRR dla żadnych operacji przeprowadzonych na 
przedmiotowym obszarze rzeki Tinto.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) otrzymał tę petycję 
bezpośrednio od Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego w lipcu 2008 r. 
Dnia 18 listopada 2008 r. OLAF postanowił sklasyfikować tę sprawę jako niemającą statusu 
sprawy („non-case”), ponieważ wykraczała ona poza uprawnienia OLAF.

WNIOSKI

Na podstawie dostępnych informacji Komisja Europejska nie stwierdziła naruszenia prawa 
Euratom w odniesieniu do zarządzania skutkami wypadku w Acerinox. W związku z tym na 
obecnym etapie Komisja Europejska nie zamierza podejmować żadnych dalszych działań.

Niemniej jednak będzie nadal śledziła tę sprawę.


