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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0615/2009 af Justine Olivero, britisk statsborger, og 237 
medunderskrivere, om stigningen i kræfttilfælde i Campo de Gibraltar og 
Gibraltarklippen

1. Sammendrag

Andragerne søger at gøre myndighederne opmærksomme på stigningen i kræfttilfælde på 
Gibraltarklippen og Campo de Gibraltar, og mener, at de hænger tæt sammen med raffinering 
af brændstoffer og tung industri i området. Eftersom stigningen i kræfttilfælde skyldes 
forurening over grænsen, søger de at gøre de europæiske myndigheder opmærksomme på 
sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Hvad angår de kræftklynger, som er blevet opdaget på Gibraltarklippen og Campo de 
Gibraltar, har andragerne dem "mistænkt for at hænge tæt sammen med raffinaderiet eller 
anden tung industri i området". Det er imidlertid ikke muligt for Kommissionen præcist at 
udpege det eller de pågældende anlæg ud fra de tilvejebragte oplysninger. 

I 2007 modtog Kommissionen et andragende vedrørende driften af olieraffinaderiet CEPSA i 
San Roque i Spanien. Andragendet anførte, at der var sket en stigning i antallet af alvorlige 
forureningsepisoder fra olieraffinaderiet, hvilket havde påkaldt sig protester fra offentligheden 
og medført krav om, at der gennemførtes en uafhængig og målrettet epidemiologisk 
undersøgelse af de risikofaktorer, som kunne have indvirkning på lokalbefolkningens sundhed 
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og livskvalitet.

Nærværende andragende henviser til en undersøgelse foretaget af et universitet i Spanien og 
opfordrer EU-institutionerne til at rådgive om de bedste metoder til at foretage relevante 
undersøgelser i området.

Forudsat at nærværende andragende vedrører CEPSA-olieraffinaderiet, skal Kommissionen 
bemærke, at anlægget er dækket af direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening1 (kodificeret udgave af direktiv 96/61/EF, i det følgende benævnt
IPPC-direktivet).

Som Kommissionen anførte i sit svar på ovennævnte andragende fra 2007, kræver IPPC-
direktivet (som har til formål at opnå en høj grad af miljøbeskyttelse på en integreret måde), at 
de kompetente myndigheder for hvert anlæg fastsætter vilkårene for en godkendelse. 
Godkendelsen skal indeholde emissionsgrænseværdier eller tilsvarende parametre samt 
tekniske foranstaltninger, som er baseret på den bedste tilgængelige teknik, og kan tage 
hensyn til det pågældende anlægs tekniske karakteristika, geografiske beliggenhed og de 
lokale miljøforhold. De kompetente myndigheder skal også sikre, at driftslederen overholder 
betingelserne i godkendelsen under driften af anlægget. 

IPPC-direktivet har fundet anvendelse på nye anlæg og eksisterende anlæg, hvor driftslederen 
ønsker at gennemføre "væsentlige ændringer" (ændringer, som kan have betydelige negative 
indvirkninger på mennesker eller miljø), siden oktober 1999. Medlemsstaterne havde en 
overgangsperiode indtil den 30. oktober 2007 til at sikre, at eksisterende anlæg blev bragt i 
fuld overensstemmelse med direktivet. 

Det specifikke anlæg, som andragerne henviser til, var i drift før oktober 1999, hvorfor det 
skulle drives i fuld overensstemmelse med IPPC-direktivet pr. 30. oktober 2007.

Det skal endvidere bemærkes, at IPPC-direktivets artikel 18 fastlægger den procedure, som 
skal følges i de tilfælde, hvor et anlæg kan have betydelige negative indvirkninger på miljøet i 
en anden medlemsstat. 

Efter ovennævnte svar sendte Kommissionen de spanske myndigheder et brev, hvori den 
udbad sig oplysninger om, i hvilket omfang anlægget blev drevet i henhold til IPPC-
direktivets bestemmelser. De spanske myndigheder meddelte i deres svar, at La Junta de 
Andalucia havde bestilt en uafhængig revision af emissionsstandarderne på raffinaderiet. Den 
endelige revisionsrapport er endnu ikke blevet fremsendt til Kommissionen.

Kommissionen vil i en skrivelse til de spanske myndigheder anmode om den endelige 
revisionsrapport, så den kan vurderes som et led i de foranstaltninger, der er truffet for at 
sikre, at anlægget overholder kravene i IPPC-direktivet, og så den kan gøres offentligt 
tilgængelig, som det kræves i direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger2. 

Såfremt det pågældende anlæg har grænseoverskridende virkninger, vil Kommissionen

                                               
1 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.
2 EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26-32
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endvidere udbede sig oplysninger om, hvordan høringen af den berørte medlemsstat er blevet 
foretaget i overensstemmelse med IPPC-direktivets artikel 18."


