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1. Peticijos santrauka.

Peticijos pateikėjai siekia atkreipti valdžios institucijų dėmesį į vis dažnesnius vėžio atvejus 
ant Gibraltaro uolos ir Ispanijos Gibraltaro regione. Jie teigia, kad minėtos ligos atvejai 
glaudžiai susiję su šioje vietovėje veikiančiomis naftos perdirbimo gamykla ir sunkiosios 
pramonės įmone. Kadangi šiuo atveju vėžį sukelia tarpvalstybinio lygmens tarša, peticijos 
pateikėjai siekia į šią bėdą atkreipti Europos valdžios institucijų dėmesį. 

2. Priimtinumas.

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Peticijos pateikėjų teigimu, manoma, kad ant Gibraltaro uolos ir Ispanijos Gibraltaro regione 
nustatyti gausūs vėžinių susirgimų atvejai „gali būti susiję su naftos perdirbimo gamykla arba 
kita netoli veikiančia sunkiosios pramonės įmone“. Tačiau remdamasi šia informacija, 
Komisija negali visiškai tiksliai nustatyti, apie kurį (-iuos) įrenginį (-ius) rašoma šioje 
peticijoje.

2007 m. Europos Komisija gavo peticiją dėl Ispanijos San Rokės mieste veikiančios CEPSA 
naftos perdirbimo gamyklos veiklos. Toje peticijoje buvo teigiama, kad naftos perdirbimo 
gamykloje neseniai smarkiai išsaugo nelaimingų atsitikimų, dėl kurių į aplinką patenka labai 
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daug teršalų, skaičius, o tai sukėlė visuomenės protestus ir paskatino kreiptis į susijusias 
institucijos, kad šios atliktų išsamų nepriklausomą epidemiologinį rizikos veiksnių, kurie gali 
pakenkti vietos gyventojų sveikatai ir gyvenimo kokybei, tyrimą.

Šioje peticijoje minimas vieno Ispanijos universiteto atliktas tyrimas, o ES institucijos
raginamos sudaryti galimybę pasinaudoti veiksmingiausiais metodais susijusiems 
moksliniams tyrimams toje vietovėje atlikti.

Jeigu ši peticija susijusi su CEPSA naftos perdirbimo gamykla, Komisija atkreipia dėmesį, 
kad šis įrenginys patenka į Direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės1 (Direktyvos 96/61/EB kodifikuota redakcija, toliau TIPK direktyva) taikymo sritį.

Savo atsakyme dėl pirmiau minėtos, 2007 m. pateiktos peticijos Komisija nurodė, kad pagal 
TIPK direktyvos (kurios tikslas – integruotai užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį) 
nuostatas, kompetentingos institucijos turi nustatyti kiekvienam įrenginiui skirtą leidimą. 
Leidimuose reikia nurodyti išmetamų teršalų ribines vertes arba lygiaverčius parametrus ir 
technines priemones, grindžiamas geriausiais prieinamais gamybos būdais, ir juos rengiant 
galima atsižvelgti į atitinkamo įrenginio technines charakteristikas, jo geografinę padėtį ir 
vietos aplinkos sąlygas. Kompetentingos institucijos taip pat turi užtikrinti, kad veiklos 
vykdytojas, eksploatuodamas įrenginį, vykdytų leidimo sąlygas.

TIPK direktyva taikoma naujiems įrenginiams ir esamiems įrenginiams, jeigu veiklos 
vykdytojas ketina atlikti „esminius pakeitimus“ (kurie gali padaryti didelį poveikį žmonėms 
arba aplinkai) nuo 1999 m. spalio mėn. Valstybėms narėms buvo numatytas 2007 m. spalio 
30 d. pasibaigęs pereinamasis laikotarpis, per kurį jos turėjo užtikrinti, kad kiti esami 
įrenginiai visiškai atitiktų šioje direktyvoje numatytus reikalavimus.

Peticijos pateikėjų nurodytas įrenginys pradėjo veiklą iki 1999 m. spalio mėn., todėl iki 
2007 m. spalio 30 d. turėjo visiškai įvykdyti TIPK direktyvoje nustatytus reikalavimus.

Be to, reikėtų atkreipti dėmesį, kad TIPK direktyvos 18 straipsnyje nustatyta tvarka, kuria 
privaloma vadovautis, jeigu įrenginys gali padaryti didelį neigiamą poveikį kitos valstybės 
narės aplinkai.

Pateikusi pirmiau nurodytą atsakymą, Komisija nusiuntė raštą Ispanijos valdžios 
institucijoms, prašydama suteikti informaciją apie įrenginio veiklos atitiktį TIPK direktyvos 
nuostatoms. Ispanijos valdžios institucijos atsakė, kad naftos perdirbimo gamykloje buvo 
atliktas La Junta de Andalucia užsakytas nepriklausomas teršalų išleidimo normų auditas. 
Komisija lig šiol negavo galutinės šio audito ataskaitos.

Komisija kreipsis raštu į Ispanijos valdžios institucijas, prašydama pateikti galutinę audito 
ataskaitą, kad ją būtų galima įvertinti, įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama užtikrinti 
įrenginio atitiktį TIPK direktyvoje nustatytiems reikalavimams, ir viešai paskelbti auditą, 
vadovaujantis Direktyvoje 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija 
apie aplinką2 nustatytais reikalavimais.

                                               
1 OL L 24, 2008 01 29, p. 8
2 OL L 41, 2003 2 14, p. 26–32
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Jeigu bus nustatyta, kad minėtas įrenginys daro tarpvalstybinio lygmens poveikį, Komisija 
taip pat paprašys pateikti informaciją apie konsultacijas su valstybe nare, kuriai padarytas 
poveikis, pagal TIPK direktyvos 18 straipsnį.“


