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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1458/2007, ingiven av Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona (spansk 
medborgare) för föreningen ”Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania”, om 
förorening av floden Río Tinto med den radioaktiva isotopen cesium-137 och 
bristfälliga övervakningsåtgärder efter Acerinox-olyckan 1998 (Huelva, 
Andalusien) 

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppmanar Europaparlamentet att låta Europeiska kommissionen undersöka 
genomförandet av den övervakningsplan som fastställdes av den andalusiska 
miljömyndigheten (EGMASA – Empresa de Gestión Medioambiental de la Junta de 
Andalucia) efter Acerinox-olyckan 1998. Enligt framställaren visar aktuella uppgifter ett 
utsläpp av den radioaktiva isotopen cesium-137 i floden Río Tinto i närheten av flera 
välbesökta platser. Framställaren anger att tusentals personer varje dag utsätts för denna 
radioaktivitet och att EGMASA har misslyckats med att vidta nödvändiga åtgärder för att 
spärra av området. Framställaren anger att Europeiska regionala utvecklingsfonden har 
finansierat flera projekt som har föreslagits av EGMASA till följd av Acerinox-olyckan och 
vill att man undersöker hur medlen har använts.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 29 maj 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställningen

Enligt framställaren visar aktuella uppgifter förhöjda nivåer av den radioaktiva isotopen 
cesium-137 i floden Río Tinto i närheten av flera välbesökta platser. 
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Radioaktiviteten uppges härröra från 7 000 ton radioaktivt kontaminerat material från 
Acerinox-olyckan 1998 som okontrollerat deponerats vid avfallsanläggningen CRI-9 (Centro 
de Recuperación de Inertes no 9), i Marismas de Mendaña, i träskmarkerna vid floderna Tinto 
och Odiel, i Huelva.

Denna radioaktivitet utsätter, enligt framställaren, varje dag tusentals personer för joniserande 
strålning.

Framställaren hävdar att EGMASA (Empresa de Gestión Medioambiental), den regionala 
andalusiska regeringens miljöförvaltningsföretag, fick i uppdrag att genomföra en 30-årsplan 
för att övervaka den okontrollerade deponeringen av material som kontaminerats med
cesium-137 och förhindra att detta radioaktiva element släpps ut i naturen. Han menar att 
EGMASA har misslyckats med att vidta de nödvändiga åtgärderna för att se till att området 
förseglas.

Dessutom hävdar framställaren att Europeiska regionala utvecklingsfonden har finansierat 
flera projekt som har föreslagits av EGMASA efter Acerinox-olyckan. 

Framställaren uppmanar parlamentet att undersöka Europeiska kommissionens roll i 
förhållande till de åtgärder som vidtagits efter Acerinox-olyckan och, framför allt, i 
förhållande till EGMASA:s verksamhet.

Han vill också att man undersöker Europeiska regionala utvecklingsfondens roll i
finansieringen av de olika projekten.

Kommissionens kommentarer till framställningen

Kommissionen betonar att den anstränger sig för att se till att de rättsliga kraven i 
Euratomfördraget och i den sekundärlagstiftning som antagits mot bakgrund av fördraget 
efterlevs.

När det gäller eventuella radioaktiva föroreningar i Huelva på grund av 1998 års olycka har de 
ansvariga myndigheterna, enligt en rapport från det spanska kärnkraftssäkerhetsrådet (CSN)1

tillämpat rådets direktiv 96/29/Euratom2 korrekt. Enligt de uppgifter som kommissionen för 
närvarande har tillgång till ligger aktiviteten av cesium-137 i saneringsavfallet från stålverket 
Acerinox under undantagsnivån på 10 Bq/g.

Vad gäller det material som deponerats i Huelva efter att olyckan inträffade, men innan den 
upptäcktes, respekterade den behöriga myndigheten helt och hållet bestämmelserna i 
artikel 53 i Euratomdirektivet om intervention vid varaktig bestrålning på grund av 
efterverkningarna av en radiologisk nödsituation. CSN utvärderar för närvarande en rapport 
om en studie av hur förhållandena i området kan förbättras (CSN:s pressmeddelande från 
den 23.6.2008).

                                               
1 CSN/IEV/CTPA/CRI-9/0712/06 Rev. 1.
2 Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för 
skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning, 
EGT L 159, 29.6.1996.
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Kommissionen känner till att det finns en långsiktig plan. Dess genomförande övervakas av 
den nationella tillsynsmyndigheten.

Beträffande en eventuell EU-finansiering inom området ankommer det på spanska 
myndigheter att välja de enskilda verksamheter som uppfyller vissa givna förutsättningar. 
Myndigheterna har underrättat kommissionen om att EGMASA inte har erhållit stöd från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden för någon verksamhet i det berörda området vid 
Río Tinto.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) mottog framställningen direkt från 
Europaparlamentets utskott för budgetkontroll i juli 2008. Den 18 november 2008 beslutade 
OLAF att avskriva ärendet eftersom det faller utanför byråns verksamhetsområde.

Slutsatser

Mot bakgrund av tillgänglig information har kommissionen inte kunnat finna att förvaltningen 
av konsekvenserna av Acerinox-olyckan strider mot Euratomlagstiftningen. Den avser därför 
inte att vidta ytterligare åtgärder på detta stadium.

Kommissionen fortsätter likväl att följa ärendet.


