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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1098/2007, ko „Plataforma Por El Estudio Epidemologico” 
(Epidemioloģisko pētījumu platforma) vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Juan Antonio Carrasco Ragel, par Gibraltāra apgabala (Andalūzija, Spānija) un 
Gibraltāra (Apvienotā Karaliste) iedzīvotāju saskaņota epidemioloģiska pētījuma 
veikšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu palīdzēt Gibraltāra apgabala (Andalūzija, 
Spānija) iedzīvotājiem viņu centienos pārliecināt atbilstošās Spānijas iestādes par vajadzību 
saskaņot ar Gibraltāra iestādēm un veikt saskaņotu epidemioloģisku pētījumu Gibraltāra 
apgabalā. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka Gibraltāra iedzīvotājiem ir nopietni iemesli 
bažīties par savu veselību, jo rajons ir stipri piesārņots dažādu rūpniecības uzņēmumu dēļ. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja rakstīto atšķirībā no Spānijas iestādēm Gibraltāra valdība 
grib veikt šādu pētījumu savā teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka pētījumam, lai 
tas būtu atbilstošs, jāaptver viss Gibraltārs, un paziņo, ka visiem, kas dzīvo Gibraltārā, ir 
tiesības būt informētiem par veselības riskiem, kuriem viņi ir pakļauti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 14. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 21. janvārī

„Gibraltāra un Campo de Gibraltar iedzīvotāji uzskata, ka viņiem ir tādas pašas tiesības uz 
veselību kā citu Andalūzijas daļu iedzīvotājiem, kā arī tiesības zināt, kādēļ šeit cilvēki mirst 
agrāk nekā citos līdzīgos apgabalos. Attiecīgajos Eiropas, Spānijas, Lielbritānijas un 
Andalūzijas tiesību aktos šādas tiesības ir paredzētas, taču par šiem jautājumiem atbildīgā 
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valsts iestāde atsakās cilvēkiem tās nodrošināt. Gibraltāra valdība šo epidemioloģisko 
pētījumu vēlas veikt savā teritorijā, taču ir skaidrs, ka to vajadzētu veikt sadarbībā ar 
Andalūzijas reģionālo valdību.
Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs aicina steidzami rīkoties un veikt visus atbilstošos pasākumus, 
lai Andalūzijas reģionālā valdība sadarbībā ar Gibraltāra valdību veiktu epidemioloģisku 
pētījumu, kurā tiktu iesaistīti Gibraltāra un Campo de Gibraltar iedzīvotāji. Šim pētījumam 
jābūt neatkarīgam un tā gaitā ir jākonstatē, vai šī reģiona iedzīvotāju augstie mirstības rādītāji 
ir vai nav saistīti ar reģionā esošo rūpniecības uzņēmumu radītajām emisijām gaisā un ūdens 
vidē.
Pētījums „Mirstības rādītāji Spānijas reģionos”1 apstiprināja, ka Gibraltārā un Campo de 
Gibraltar iedzīvotāju nāves gadījumu skaits ir ļoti liels un ka paredzamais dzīves ilgums ir 
īsāks nekā citos Spānijas reģionos. Pētījums „Mirstība no vēža Spānijas reģionos"2 rāda, ka 
vēža gadījumu skaits Campo de Gibraltar rajonā ir daudz lielāks nekā vidēji Spānijā. 
Hospitalizācijas gadījumu skaits audzēju dēļ šī reģiona iedzīvotāju vidū ir lielāks nekā vidēji 
citās Andalūzijas daļās3.
Kopš 20. gadsimta 60. gadiem Campo de Gibraltar ir izveidoti vairāki rūpniecības uzņēmumi, 
kas saskaņā ar Eiropas piesārņojošu vielu emisiju reģistra (EPER) datiem gaisā, ūdenī un vidē 
izdala bīstamas vielas.

Andalūzijas reģionālās valdības Vides ministrija Spānijas Zinātnisko pētījumu augstākajai 
padomei (Centro Superior de Investigaciones Científicas de España) uzticēja veikt vairākus 
pētījumus, kas vajadzīgi Vides kvalitātes plāna izstrādei, kura mērķis ir noteikt šī rajona vides 
kvalitāti. Šajā pētījumā secināts, ka „Campo de Gibraltar un īpaši Puente Mayorga ir 
ieteicams veikt vispārēju epidemioloģisku pētījumu”.
Andalūzijas reģionālajai valdībai tika iesniegts dokuments ar 13 000 iedzīvotāju parakstiem, 
kurā prasīts veikt neatkarīgu Campo de Gibraltar iedzīvotāju epidemioloģisku pētījumu, lai 
noskaidrotu, vai reģionā esošo rūpniecības uzņēmumu radītajām emisijām ir kāda saistība ar 
augstajiem mirstības rādītājiem un lielo audzēju gadījumu skaitu šajā reģionā. Andalūzijas 
reģionālā valdība savas Veselības ministrijas personā ir atteikusies veikt šādu vispārēju 
pētījumu.
Eiropas Vides un veselības rīcības plānā 2004.–2010. gadam4 ir uzsvērts, ka, lai izprastu un 
risinātu ar vidi saistītas veselības problēmas, ir nepieciešama ilgstoša sadarbība starp daudzām 
iesaistītajām pusēm: Eiropas Komisiju, dalībvalstīm, valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm, 
vides, veselības un izpētes kopienām, rūpniecības nozares pārstāvjiem, lauksaimniekiem un 
ieinteresētajām personām. Visas iesaistītās puses savā starpā dala atbildību par progresa 
sasniegšanu šajā sarežģītajā jomā.
Komisija jau ir konstatējusi, ka saskaņā ar Direktīvu 1999/30/EK5 un jauno 
Direktīvu 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai6 sabiedrība šajā reģionā ir 
pakļauta pārmērīga gaisa piesārņojuma sistēmiskai iedarbībai. Tas parāda, cik svarīgi ir pareizi 
izprast vietējo piesārņojuma situāciju un ar to saistīto veselības apdraudējumu, lai saskaņā ar 
                                               
1 Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
2 Spānijas Veselības ministrija
3 J. Dávila pētījums, kas veikts Punta de Europa de Algeciras slimnīcā
4 COM(2004) 416 galīgā redakcija, ko Komisija pieņēma 2004. gada jūnijā
5 OV L163, 29.06.1999.
6 OV L152, 11.06.2008.; no 2010. gada jūnija Direktīva 2008/50/EK atcels Direktīvu 1999/30/EK
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direktīvas prasībām veiktu atbilstošus pasākumus. 2009. gada janvārī Spānija saņēma oficiāla 
brīdinājuma vēstuli par to, ka tā nepārtraukti pārsniedz cieto daļiņu PM10 diennakts un gada 
robežvērtības, kas stājās spēkā 2005. gadā. Komisija pašlaik veic turpmākus pasākumus, lai 
reģionā tiktu ievērotas gaisa kvalitātes tiesību aktu prasības.

Dalībvalstis ir atbildīgas par izpēti, izglītību un apmācībām, kas ir galvenais vides un veselības 
mijiedarbības aspekts, un par uzraudzības un riska vadības pasākumu ieviešanu. Dalībvalstis arī 
uzņemas galveno lomu, lai nodrošinātu, ka valstu līmenī sasniegtie rezultāti tiek izskatīti 
diskusijās ES līmenī (Konsultatīvais forums par vides un veselības jautājumiem) un ka ES 
informācija tiek izplatīta valstu un vietējā līmenī.
Secinājumi

Nepastāv nekādi juridiski pienākumi veikt epidemioloģiskus pētījumus. Tomēr Komisija vēlētos 
norādīt, ka saskaņā ar Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.–2010. gadam1 ar vidi 
saistītu veselības problēmu izprašanai un risināšanai ir nepieciešama ilgstoša sadarbība starp 
daudzām iesaistītajām pusēm — Eiropas Komisiju, dalībvalstīm, valstu, reģionālajām un 
vietējām iestādēm, vides, veselības un izpētes kopienām, rūpniecības nozares pārstāvjiem, 
lauksaimniekiem un ieinteresētajām personām — un ka visas iesaistītās puses savā starpā dala 
atbildību par progresa sasniegšanu šajā sarežģītajā jomā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

Kā norādīts Komisijas iepriekšējā paziņojumā, tā sazinājusies ar Spānijas iestādēm un 
uzsākusi izmeklēšanu attiecībā uz Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu 
novēršanu un kontroli2 īstenošanu.

Līdz šim iegūtie dati liecina, ka pašreiz iekārtā vēl ir zināmas nepilnības un tiek veiktas 
darbības, lai šo situāciju uzlabotu. Komisijas iegūtā informācija norāda, ka apsaimniekotājs, 
ievērojot kompetentās iestādes norādījumus, veic ieguldījumus iekārtas uzlabošanā, un 
turpmākajiem gadiem vēl ir paredzēti papildu ieguldījumi. Šādi ieguldījumi aptver arī 
turpmākas darbības pilnīgai labāko pieejamo metožu īstenošanā, lai novērstu vai samazinātu 
piesārņojumu, samazinātu sēra daudzumu degvielas gāzes tīklā, uzlabotu iekārtas radīto 
noplūžu atklāšanu un atjaunošanas sistēmas, kā arī pasākumus, kas samazina emisijas, 
palaižot un apturot procesus objektā. Komisija ir ieguvusi informāciju, ka nesen veiktās šīs 
iekārtas vispārējās pārbaudes rezultātā kā nepieciešamas identificētās darbības tiks iekļautas 
iekārtas atļaujā. Turklāt ir skaidrs, ka apsaimniekotājs veic pasākumus, lai novērstu kļūmes 
enerģijas apgādē, kas iepriekš izraisīja augstāku piesārņojuma līmeni.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nevar konstatēt ES tiesību aktu pārkāpumu.

                                               
1 COM(2004) 416 galīgā redakcija, ko Komisija pieņēma 2004. gada jūnijā
2 OV L 24, 29.1.2008., 8. lpp.


