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tapasztalható emelkedéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói fel kívánják hívni a hatóságok figyelmét a rákos megbetegedések 
számának Gibraltáron tapasztalható emelkedésére, amely véleményük szerint szorosan 
összefügg a területen folytatott finomítási tevékenységgel és a nehéziparral. Mivel a rákos 
megbetegedések számának emelkedését határokon átnyúló szennyezés okozza, a petíció 
benyújtói kérik az európai hatóságokat, hogy foglalkozzanak az üggyel. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A petíció benyújtói szerint a Gibraltár szigetén és Campo de Gibraltar területén megfigyelt 
csoportos rákos megbetegedések „gyaníthatóan összefüggenek a területen folytatott finomítási 
tevékenységgel és a nehéziparral”. Azonban ezen információk alapján a Bizottság nem tudja 
teljes egészében azonosítani a szóban forgó létesítményeket. 

2007-ben az Európai Bizottsághoz petíció érkezett a spanyolországi San Roque-ban lévő 
CEPSA olajfinomító üzem működésével kapcsolatban. E petícióban jelezték, hogy az utóbbi 
időben megugrott az olajfinomító üzemből származó, súlyos szennyezést okozó esetek száma, 
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ami lakossági tiltakozást váltott ki, és követelés fogalmazódott meg egy független és szigorú 
járványügyi vizsgálat elvégzésére, amely áttekinti azokat a kockázati tényezőket, amelyek 
befolyásolhatják a helyi polgárok egészségét és életminőségét.

A jelenlegi petíció az egyik spanyolországi egyetem által elvégzett vizsgálatra utal, és felkéri 
az EU intézményeit, hogy biztosítsák az adott kutatás lehető leghatékonyabb elvégzését a 
térségben.

Amennyiben a jelenlegi petíció a CEPSA olajfinomítóra vonatkozik, a Bizottság megjegyzi, 
hogy ez a létesítmény a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 
2008/1/EK irányelv1 hatálya alá tartozik (a 96/61/EK irányelv egységes szerkezetbe foglalt 
változata, a továbbiakban: IPPC-irányelv).

Ahogy a Bizottság a fent említett 2007-es petícióra adott válaszában jelezte, az IPPC-irányelv 
(amelynek célja a magas szintű környezetvédelem integrált módon történő elérése) 
megköveteli az illetékes hatóságoktól, hogy minden egyes létesítményre vonatkozóan 
engedélyt írjanak elő. Az engedélyekben a legjobb elérhető technikák alapján határértékeket 
vagy azokkal egyenértékű paramétereket, valamint technikai intézkedéseket kell megadni, és 
figyelembe lehet venni az érintett létesítmény műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését és 
a helyi környezeti körülményeket. Az illetékes hatóságoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy az 
üzemeltető a létesítmény működtetése során teljesítse az engedélyezési feltételeket. 

Az IPPC-irányelv 1999 októbere óta az új létesítményekre, valamint azokra a meglévő 
létesítményekre alkalmazandó, amelyek esetében az üzemeltető „jelentős változtatást” (olyan 
változtatások, amelyek jelentős negatív hatással járhatnak az emberekre és a környezetre 
nézve) tervez végezni. A tagállamoknak 2007. október 30-ig egy átmeneti időszak állt 
rendelkezésükre, hogy biztosítsák, hogy a többi meglévő létesítmény teljesen megfelel az 
irányelv követelményeinek. 

A petíció benyújtói által kifogásolt létesítmény 1999 októbere előtt már üzemelt, és így 2007. 
október 30-ra az IPPC-irányelvnek teljesen megfelelve kellett működnie.

Emellett megemlítendő, hogy az IPPC-irányelv 18. cikke meghatározza az abban az esetben 
követendő eljárást, amikor egy létesítmény üzemeltetése valószínűleg jelentős negatív 
hatással lesz egy másik tagállam környezetére. 

A fent említett válaszát követően a Bizottság levelet küldött a spanyol hatóságoknak, 
amelyben tájékoztatást kért arról, hogy a létesítmény üzemeltetése miként teljesíti az IPPC-
irányelv rendelkezéseit. Válaszukban a spanyol hatóságok azt állították, hogy a La Lunta de 
Andalucia megbízásából független ellenőrzést végeztek a finomító kibocsátási normáiról. Az 
ellenőrzési jelentés végleges változatát eddig még nem küldték el a Bizottságnak.

A Bizottság levelet fog intézni a spanyol hatóságokhoz, amelyben kérni fogja az ellenőrzési 
jelentés végleges változatának benyújtását, hogy értékelni tudja azt mint azon intézkedések 
részét, amelyeket annak érdekében hoztak, hogy biztosítsák a létesítmény megfelelőségét az 
IPPC-irányelv követelményei tekintetében, és a környezeti információkhoz való nyilvános 

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29.., 8. o.
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hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelv1 követelményeire is figyelemmel nyilvánossá tegyék 
az ellenőrzési jelentést. 

Amennyiben a szóban forgó létesítmény határokon átnyúló hatásokat is kivált, a Bizottság 
tájékoztatást fog kérni arról is, hogy az IPPC-irányelv 18. cikkével összhangban miként 
folytattak konzultációt az érintett tagállammal.

                                               
1 HL L 41., 2003.2.14., 26–32. o.


