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Tárgy: A Juan Antonio Carrasco Ragel, spanyol állampolgár által a „Plataforma Por El 
Estudio Epidemologico” nevében benyújtott, 1098/2007. számú petíció a 
Gibraltár megye (Andalúzia, Spanyolország) és Gibraltár (Egyesült Királyság) 
lakosait egyaránt érintő integrált járványtani vizsgálat elvégzéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy nyújtson segítséget Gibraltár 
megye (Andalúzia, Spanyolország) lakosainak az arra irányuló erőfeszítéseikben, hogy 
meggyőzzék a spanyol hatóságokat a gibraltári hatóságokkal folytatott együttműködésnek és a 
gibraltári területre vonatkozó integrált járványtani vizsgálat elvégzésének szükségességéről. A 
petíció benyújtója arról számol be, hogy Gibraltár lakói okkal aggódnak egészségük miatt, 
mivel a terület állítólag erősen szennyezett az ott található különböző ipari létesítményeknek 
miatt. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a gibraltári kormány – a spanyol hatóságokkal 
ellentétben – kész lenne ilyen vizsgálatot végezni a saját területén. A petíció benyújtója 
szerint a vizsgálatnak – annak érdekében, hogy mérvadó legyen – Gibraltár egész területére ki 
kellene terjednie, és azt állítja, hogy Gibraltár valamennyi lakosának jogában áll, hogy 
tisztában legyen az őt érintő egészségi kockázatokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 21.

„Gibraltár és Campo de Gibraltar lakói úgy vélik, hogy ugyanúgy joguk van az egészséghez, 
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mint az Andalúzia egyéb területein élőknek, valamint joguk van megtudni, hogy miért halnak 
meg korábban, mint más területek lakói. A vonatkozó európai, spanyol, brit és andalúz jog 
biztosítja számukra ezt a jogot, a szóban forgó kérdésben illetékes szerv azonban megtagadja 
annak érvényesítését. A gibraltári kormány a saját területén kész elvégezni ezt a járványtani 
vizsgálatot, amelyet nyilvánvalóan az andalúz regionális kormány vizsgálatával összhangban 
kell végrehajtani. 

Ezért a petíció benyújtói sürgős cselekvésre, illetve bármilyen más, megfelelőnek tartott 
intézkedés meghozatalára szólítanak fel annak érdekében, hogy az andalúz regionális 
kormány a gibraltári kormánnyal összhangban járványtani vizsgálatot végezzen, amely 
kiterjed Gibraltár és Campo de Gibraltar lakóira. A vizsgálatnak függetlennek kell lennie, 
valamint meg kell állapítania, hogy a szóban forgó terület lakói körében kimutatott magas 
halálozási arány kapcsolatban áll-e az ottani iparágak kibocsátásai által előidézett levegő- és 
vízszennyezéssel.
A „Spanyolország kistérségein a halálozás alakulását bemutató atlasz”1 megerősítette, hogy 
Gibraltár és Campo de Gibraltar lakói körében magas a halálozási arány, és a várható 
élettartam rövidebb, mint Spanyolország más területein. A „Spanyolország 
önkormányzataiban a rák okozta halálozás alakulását bemutató atlasz”2 azt mutatja, hogy a 
spanyolországi átlaghoz viszonyítva a Campo de Gibraltar-i körzetben sokkal gyakoribb a 
rákos megbetegedések előfordulása. E terület lakói esetében kimutatták, hogy Andalúzia más 
részeinek átlagához képest magasabb a daganatos betegségekkel kapcsolatos kórházi 
betegfelvételi arány3. 
Az 1960-as évektől kezdve több iparág telepedett le a Campo de Gibraltar-i körzetben, 
amelyek az EPER (Európai Szennyezőanyag-kibocsátási Nyilvántartás) 2001–2005. évi adatai 
szerint veszélyes anyagokat bocsátanak ki a levegőbe, a vízbe és a természeti környezetbe.

Az andalúz regionális kormány Környezetvédelmi Minisztériuma a környezetminőségi terv 
vonatkozásában számos tanulmány elkészítésével bízta meg a „Centro Superior de 
Investigaciones Científicas de España” szervezetet, a körzet környezeti értékelésének 
elvégzése céljából. A vizsgálat során az alábbi következtetésre jutottak: „Ajánlatos, hogy a 
Campo de Gibraltar körzetben és különösen Puente Mayorga területén általános járványtani 
vizsgálat elvégzésére kerüljön sor.”

13 000 aláírást nyújtottak be az andalúz regionális kormány elnökségének, követelve azt, 
hogy Campo de Gibraltar lakói körében független járványtani vizsgálatot végezzenek, amely 
egyértelműen megállapítaná, hogy az ottani ipari létesítményekből származó termékek 
kibocsátásainak köze van-e a régióban kimutatott magas halálozási arányhoz és daganatos 
betegségekhez. Az andalúz regionális kormány az Egészségügyi Minisztériumán keresztül 
megtagadta az általános vizsgálat elvégzését.

„Az Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Cselekvési Terv 2004–2010”4 című 
dokumentum hangsúlyozza, hogy a környezettel összefüggő egészségügyi problémák 
megértéséhez és kezeléséhez számos szereplő fenntartható együttműködése szükséges: így az 
Európai Bizottság, a tagállamok, a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a környezetvédelmi, 

                                               
1 Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
2 Spanyol Egészségügyi Minisztérium
3 A Dr. Dávila által a Punta de Europa de Algeciras kórházban elvégzett vizsgálat
4 COM(2004) 416 végleges, amelyet 2004 júniusában fogadott el a Bizottság
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egészségügyi és kutatóközösségek, az ipar, a mezőgazdaság képviselői és az érintettek 
együttműködése. Mindezen szereplők osztoznak a szóban forgó összetett területen történő 
előrehaladásért vállalt felelősségen. 
A Bizottság már megállapította, hogy az 1999/30/EK irányelvben1, valamint a környezeti 
levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló új, 
2008/50/EK irányelvben2 meghatározottak szerint az említett terület lakói rendszeresen túlzott 
mértékű légszennyezésnek vannak kitéve. Ez rámutat arra, mennyire fontos a szennyezéssel 
kapcsolatos helyi állapotok, valamint a kapcsolódó egészségügyi kockázatok megfelelő 
megértése az irányelv által előírt szükséges intézkedés megtételéhez. 2009 januárjában 
Spanyolországhoz hivatalos figyelmeztető levelet intéztek, mivel folyamatosan túllépte a PM10
szálló por napi és éves határértékét, amely 2005-ben lépett hatályba. A Bizottság jelenleg 
további lépéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az adott területen betartsák a 
levegőminőségről szóló jogszabályokat. 
A tagállamok felelősek a kutatásért, az oktatásért és képzésért, amely a környezetvédelem és az 
egészség határterületének kulcsfontosságú szempontja, valamint a monitoring és a 
kockázatkezelési intézkedések végrehajtásáért is. A tagállamok annak biztosításában is 
központi szerepet játszanak, hogy a nemzeti szinten elért eredményeket uniós szintű 
tárgyalások témájává tegyék (a környezettel és az egészségüggyel foglalkozó tanácsadó fórum), 
valamint hogy az EU-ból származó információkat nemzeti és helyi szinten terjesszék.
Következtetések
A járványtani vizsgálatok elvégzésére vonatkozóan nincs jogi kötelezettség. Ugyanakkor a 
Bizottság szeretne rámutatni arra, hogy „Az Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi 
Cselekvési Terv 2004–2010”3 című dokumentum szerint a környezettel összefüggő 
egészségügyi problémák megértéséhez és kezeléséhez számos szereplő fenntartható 
együttműködése szükséges: így az Európai Bizottság, a tagállamok, a nemzeti, regionális és 
helyi hatóságok, a környezetvédelmi, egészségügyi és kutatóközösségek, az ipar, a 
mezõgazdaság képviselõi és az érintettek együttmûködése, és mindezen szereplõk osztoznak a 
szóban forgó összetett területen történõ elõrehaladásért vállalt felelõsségen.”

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. november 10.

Amint azt a Bizottság egyik korábbi közleményében is jelezte, felvette a kapcsolatot a 
spanyol hatóságokkal, és elindított egy, a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 2008/1/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatot4.
Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy jelenleg tapasztalhatóak bizonyos hiányosságok a 
létesítményben, viszont a helyzet megoldására irányuló intézkedések már folyamatban 
vannak. A Bizottság által összegyűjtött adatok arra utalnak, hogy az illetékes hatóságok 
irányítása alatt az üzemeltető befektet a berendezések fejlesztésébe, emellett további 
beruházásokat tervez az elkövetkező évekre. E beruházások magukba foglalják a lehető 
leghatékonyabb technikák teljes körű alkalmazására irányuló eljárásokat a szennyezés 

                                               
1 HL L 163., 1999.6.29.
2 HL L 152., 2008.6.11.; a 2008/50/EK irányelv 2010. júniustól hatályon kívül fogja helyezni 
az 1999/30/EK irányelvet
3 COM(2004) 416 végleges, amelyet 2004 júniusában fogadott el a Bizottság
4 HL L 24., 2008.1. 29., 8.o. 8
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megelőzése vagy minimálisra történő csökkentése érdekében, a gázhálózat kéntartalmának 
csökkentését, a létesítmény szivárgásészlelő és hibaelhárító rendszerének kibővítését, 
valamint a folyamatok indítása és leállítása alkalmával történő kibocsátások minimálisra való 
csökkentését. Tudomására hozták a Bizottságnak, hogy a nemrégiben ezen a helyszínen 
elvégzett kiterjedt ellenőrzés alkalmával megállapított intézkedéseket belefoglalják majd a 
létesítmény engedélyezésének feltételeibe. Továbbá világos, hogy az üzemeltető lépéseket 
tesz annak érdekében, hogy orvosolja a villamosenergia-ellátás hiányosságait, amely 
korábban magas szennyezettségi szintet eredményezett.

Mindezek ismeretében a Bizottság nem talál az uniós jog megsértésére utaló jelet.”


