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Temats: Lūgumraksts Nr. 0615/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Justine 
Olivero un kam pievienoti 237 paraksti, par pieaugošo saslimstību ar vēzi Campo 
de Gibraltar un Gibraltāra klintī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji cenšas vērst iestāžu uzmanību uz pieaugošo saslimstību ar vēzi, kas 
ietekmē Gibraltāra klinti un Campo de Gibraltar, un apgalvo, ka tas ir cieši saistīts ar 
pārstrādes un smagās rūpniecības iekārtām šajā teritorijā. Ņemot vērā, ka šo saslimstību rada 
pārrobežu piesārņojums, viņi cenšas vērst Eiropas iestāžu uzmanību uz šo jautājumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Gibraltāra klintī un Campo de Gibraltar konstatētos
vēža perēkļus „ir izraisījušas pārstrādes vai citas smagās rūpniecības iekārtas, kas darbojas
šajā teritorijā”. Tomēr, vadoties pēc šīs informācijas, Komisija nevar pilnībā novērtēt 
attiecīgās iekārtas. 

Eiropas Komisija 2007. gadā saņēma lūgumrakstu par CEPSA eļļas rafinēšanas rūpnīcas
darbību San Roque Spānijā. Šajā lūgumrakstā tika norādīts, ka eļļas rafinēšanas rūpnīcas 
darbība nesen ir radījusi nopietnu piesārņojumu; sabiedrība protestēja pret to un pieprasīja
veikt neatkarīgu un rūpīgu epidemioloģisku pētījumu, lai novērtētu riska faktorus, kas varētu 
apdraudēt vietējo iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti.
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Šajā lūgumrakstā ir atsauce uz kādas Spānijas universitātes veikto pētījumu, un tajā prasīts, lai
ES iestādes, izmantojot visefektīvāko metodi, nodrošinātu atbilstīgu pētījumu veikšanu šajā 
jomā.

Gadījumā, ja šis lūgumraksts attiecas uz CEPSA eļļas rafinēšanas rūpnīcu, Komisija atzīmē, 
ka šādas iekārtas ir iekļautas Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli1 (kas ir Direktīvas 96/61/EK kodificēta versija, turpmāk tekstā IPNK direktīva) 
darbības jomā.

Komisija savā atbildē uz iepriekš minēto 2007. gada lūgumrakstu norādīja, ka IPNK direktīvā
(kuras mērķis ir nodrošināt vides integrētu aizsardzību augstā līmenī) ir noteikts, ka 
kompetentajām iestādēm pirms atļaujas piešķiršanas ir jāizvērtē katras šādas iekārtas darbība. 
Piešķirot atļaujas, ir jāiekļauj emisiju robežvērtības vai citi līdzīgi rādītāji un tehniskie
pasākumi, izmantojot labākās pieejamās metodes, kā arī jāņem vērā attiecīgās iekārtas 
tehniskie parametri, tās atrašanās vieta un vietējie vides apstākļi. Kompetentajām iestādēm ir 
arī jānodrošina, lai attiecīgās iekārtas operatori ekspluatācijas procesā ievērotu atļaujas 
nosacījumus.

IPNK direktīvu kopš 1999. gada 30. oktobra piemēro attiecībā uz jaunām iekārtām vai esošām 
iekārtām, ja operators ir nolēmis tajās veikt „būtiskas izmaiņas” (izmaiņas, kas varētu izraisīt 
ievērojamu negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi). Lai panāktu esošo iekārtu pilnīgu 
atbilstību direktīvā paredzētajām prasībām, dalībvalstīm bija noteikts pārejas periods līdz 
2007. gada 30. oktobrim.

Lūgumraksta iesniedzēju minētā iekārta darbojās jau pirms 1999. gada oktobra, un tāpēc pēc 
2007. gada 30. oktobra tās darbībai pilnībā ir jāatbilst IPNK direktīvā noteiktajām prasībām.

Papildus jāatzīmē, ka IPNK direktīvas 18. pantā ir paredzēta procedūra, kas jāveic gadījumā, 
ja iekārtas ekspluatācija var būtiski negatīvi ietekmēt vidi citā dalībvalstī.

Pamatojoties uz iepriekš minēto atbildi, Komisija Spānijas iestādēm nosūtīja vēstuli, kurā 
pieprasīja informāciju par iekārtas atbilstību IPNK direktīvā noteiktajām prasībām. Savā 
atbildē Spānijas iestādes paziņoja, ka La Junta de Andalucia bija norīkojusi neatkarīgu
revīzijas komisiju pārbaudīt eļļas rafinēšanas rūpnīcas atbilstību emisiju standartiem. 
Komisija patlaban vēl nav saņēmusi galīgo ziņojumu.

Lai varētu novērtēt, kā veiktie pasākumi ir nodrošinājuši iekārtas atbilstību IPNK direktīvā 
noteiktajām prasībām un atbilstīgi Direktīvā 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību 
sabiedrībai2 noteiktajām prasībām padarītu revīzijas ziņojumu pieejamu sabiedrībai, Komisija 
nosūtīs Spānijas iestādēm pieprasījumu iesniegt revīzijas galīgo ziņojumu.

Tā kā šajā gadījumā attiecīgajai iekārtai ir pārrobežu ietekme, Komisija atbilstīgi 
IPNK direktīvas 18. pantā noteiktajām prasībām pieprasīs arī informāciju par to, kā notiek 
apspriešanās ar cietušo dalībvalsti.”

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.
2 OV L 41, 14.2.2003., 26.–32. lpp.


