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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1098/2007 af Juan Antonio Carrasco Ragel, spansk statsborger, for 
Plataforma Por El Estudio Epidemologico, om gennemførelse af en integreret 
epidemiologisk undersøgelse for indbyggerne i både Gibraltar amt (Andalusien, 
Spanien) og Gibraltar (Det Forenede Kongerige)

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at hjælpe borgerne i Gibraltar amt (Andalusien, 
Spanien) i deres bestræbelser på at overbevise de relevante spanske myndigheder om behovet 
for at koordinere med myndighederne i Gibraltar og gennemføre en integreret epidemiologisk 
undersøgelse for området Gibraltar. Andrageren forklarer, at indbyggerne i Gibraltar har 
alvorlige grunde til at være bekymrede for deres sundhed, idet området er stærkt forurenet 
som følge af de forskellige industrier i området. Andrageren mener, at regeringen i Gibraltar i 
modsætning til de spanske myndigheder vil være villige til at gennemføre en sådan 
undersøgelse på sit område. Andrageren mener, at undersøgelsen for at være relevant bør 
omfatte hele Gibraltar, og anfører, at alle indbyggere i Gibraltar er berettiget til at være 
opmærksomme på den sundhedsrisiko, de er udsat for.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. marts 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. januar 2010.

"Indbyggerne i Gibraltar og Campo de Gibraltar mener, at de har lige så meget ret til sundhed 
som befolkningen i andre områder i Andalusien og ret til at vide, hvorfor de dør tidligere her 
end i andre lignende områder. Den relevante europæiske, spanske, britiske og andalusiske 
lovgivning giver dem denne ret, men det ansvarlige offentlige organ nægter dem den.
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Regeringen i Gibraltar er villig til at gennemføre denne epidemiologiske undersøgelse på sit 
eget område, men den bør naturligvis foretages i koordination med den andalusiske regionale 
regerings undersøgelse.
Derfor anmoder andragerne om øjeblikkelig handling eller enhver anden passende 
foranstaltning, så den andalusiske regionale regering i koordination med regeringen i 
Gibraltar foretager en epidemiologisk undersøgelse, der omfatter indbyggerne i Gibraltar og 
Campo de Gibraltar. Undersøgelsen skal være uafhængig og påvise, om den høje dødelighed 
blandt indbyggerne i dette område skyldes emissioner til luft og vand fra de etablerede 
industrier i området.
I "Atlas of mortality in small areas of Spain"1 bekræftes det, at indbyggerne i Gibraltar og 
Campo de Gibraltar har en høj dødelighed, og at den forventede levetid er kortere end i andre 
områder af Spanien. Det fremgår af "Municipal Atlas of cancer mortality in Spain"2, at 
antallet af kræfttilfælde i Campo de Gibraltar-distriktet er langt højere end gennemsnittet for 
Spanien. Antallet af hospitalsindlæggelser for kræftknuder er større for indbyggerne i dette 
område end gennemsnittet for andre områder i Andalusien3.
Siden 1960'erne er der blevet etableret en række industrier i Campo de Gibraltar, som ifølge 
EPER's registreringer udleder farlige stoffer i luften, vandet og det naturlige miljø.
Miljøministeriet under den regionale regering i Andalusien har pålagt Centro Superior de 
Investigaciones Científicas de España at foretage en række undersøgelser for 
miljøkvalitetsplanen med henblik på at gennemføre en miljødiagnose af dette distrikt. Det 
konkluderes i undersøgelsen, at "det anbefales, at der gennemføres en generel epidemiologisk 
undersøgelse i Campo de Gibraltar og især i Puente Mayorga".

Der blev indsendt 13.000 underskrifter til formandskabet for den andalusiske regionale 
regering med kravet om en uafhængig epidemiologisk undersøgelse for indbyggerne i Campo 
de Gibraltar, der klart kunne påvise, om emissioner af stoffer fra de etablerede industrier i 
området har noget at gøre med den høje dødelighed og de mange tilfælde af kræftknuder, der 
findes i denne region. Den andalusiske regionale regering har gennem sit 
sundhedsministerium nægtet at gennemføre denne generelle undersøgelse.

I den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-20104 understreges det, at 
forståelse og behandling af miljørelaterede sundhedsproblemer forudsætter omfattende 
samarbejde mellem mange aktører: Kommissionen, medlemsstaterne, nationale, regionale og 
lokale myndigheder, miljø-, sundheds- og forskningssamfund, industrien, landbruget og 
interessenter. Alle disse aktører har et fælles ansvar for at gøre fremskridt på dette komplekse 
område.

Kommissionen har allerede fastslået, at befolkningen i dette område systematisk er blevet 
udsat for en meget høj luftforurening, som fastsat i direktiv 1999/30/EF5 og det nye direktiv 
2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa6. Det understreger, at der er behov for en 
reel forståelse af det lokale forureningsproblem og den deraf følgende sundhedsrisiko for at 
kunne træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med direktivet. I januar 2009 modtog 
                                               
1 Universidad Pompeu Fabra i Barcelona.
2 Det spanske sundhedsministerium.
3 Undersøgelse foretaget af Dr. Dávila på Punta de Europa de Algeciras Hospital.
4 KOM(2004)0416 vedtaget af Kommissionen i juni 2004.
5 EFT L 163 af 29.6.1999.
6 EUT L 152 af 11.6.2008. Direktiv 2008/50/EF ophæver direktiv 1999/30/EF fra juni 2010.
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Spanien en åbningsskrivelse for vedvarende at have overskredet de daglige og årlige 
grænseværdier for PM10-partikler, der trådte i kraft i 2005. Kommissionen er i øjeblikket ved at 
tage yderligere skridt for at sikre overholdelsen af luftkvalitetslovgivningen i området.
Medlemsstaterne har ansvaret for forskning, undervisning og uddannelse, der er et nøgleaspekt af 
grænsefladen mellem miljø og sundhed, og for at gennemføre overvågning og 
risikostyringsforanstaltninger. Medlemsstaterne spiller også en central rolle for at sikre, at de 
opnåede resultater på nationalt plan kanaliseres til drøftelser på EU-plan (Consultative Forum on 
Environment & Health) og for at formidle EU-information på nationalt og lokalt plan.

Konklusioner
Der er ikke nogen retlig forpligtelse til at gennemføre epidemiologiske undersøgelser.
Kommissionen vil dog gerne påpege, at forståelsen og behandlingen af miljørelaterede 
sundhedsproblemer i henhold til den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-20101
forudsætter et omfattende samarbejde mellem mange aktører: Kommissionen, medlemsstaterne, 
nationale, regionale og lokale myndigheder, miljø-, sundheds- og forskningssamfund, 
industrien, landbruget og interessenter, og at alle disse aktører har et fælles ansvar for at gøre 
fremskridt på dette komplekse område."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. november 2010.

Som anført i sin tidligere meddelelse, kontaktede Kommissionen de spanske myndigheder og 
iværksatte en undersøgelse vedrørende gennemførelsen af direktiv 2008/1/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening2.

De hidtidige resultater tyder på, at der i øjeblikket findes visse mangler i anlægget, og at der 
er iværksat foranstaltninger for at afhjælpe denne situation. Oplysninger indsamlet af 
Kommissionen viser, at operatøren under vejledning fra den kompetente myndighed, 
investerer i forbedringer af anlægget med yderligere investeringer planlagt i de kommende år. 
Sådanne investeringer omfatter yderligere tiltag til fuldt ud at gennemføre den bedste 
tilgængelige teknik til at forebygge eller minimere forurening, til begrænsning svovl i 
brændstofnettet, udvidelse af anlæggets systemer til detektion og reparation af udsivning og 
foranstaltninger til at minimere emissionerne under opstart og nedlukning af processerne på 
anlægget. Kommissionen har også gjort opmærksom på, at de tiltag, der blev identificerede i 
den nylige større revision af dette anlæg, vil blive indarbejdet i tilladelsen til anlægget. Det
står desuden klart, at operatøren er i gang med at tage skridt til at løse fejl i elforsyningen, der 
tidligere har ført til højere niveauer af forurening.

Kommissionen kan på grundlag af ovenstående ikke konstatere nogen overtrædelse af EU-
retten.

                                               
1 KOM(2004)0416 vedtaget af Kommissionen i juni 2004.
2 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.


