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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1098/2007, ingediend door Juan Antonio Carrasco Ragel (Spaanse 
nationaliteit), namens Plataforma Por El Estudio Epidemologico, over de 
uitvoering van een geïntegreerd epidemiologisch onderzoek voor de inwoners van 
zowel de provincie Gibraltar (Andalusië, Spanje) als Gibraltar (Verenigd 
Koninkrijk)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt het Europees Parlement de inwoners van de provincie Gibraltar (Andalusië, 
Spanje) te steunen bij hun inspanningen om de bevoegde Spaanse autoriteiten te overtuigen 
van de noodzaak om met de autoriteiten van Gibraltar samen te werken en een geïntegreerd 
epidemiologisch onderzoek voor het gebied Gibraltar uit te voeren. Indiener legt uit dat de 
inwoners van Gibraltar serieuze redenen hebben om bezorgd te zijn over hun gezondheid, 
daar het gebied ernstig wordt vervuild door de verschillende industriebedrijven aldaar 
gevestigd. Volgens indiener zijn de autoriteiten van Gibraltar bereid om, in tegenstelling tot 
de Spaanse autoriteiten, een dergelijk onderzoek op hun grondgebied uit te voeren. Indiener is 
van mening dat het onderzoek, om relevant te zijn, Gibraltar als geheel moet omvatten en 
beweert dat alle inwoners van Gibraltar het recht hebben om de gezondheidsrisico’s waaraan 
ze zijn blootgesteld, gewaar te worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 maart 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 januari 2010

De inwoners van Gibraltar en Campo de Gibraltar zijn van mening dat zij, net als inwoners 
van andere regio’s in Andalusië, recht hebben op gezondheid, evenals het recht om te weten 
waarom mensen hier eerder sterven dan in vergelijkbare gebieden. De betreffende Europese, 
Spaanse, Britse en Andalusische wetgeving biedt hun dat recht, maar het publieke orgaan dat 
hier verantwoordelijk voor is, weigert hiervoor zorg te dragen. De regering van Gibraltar is 
bereid een dergelijk epidemiologische onderzoek op haar eigen grondgebied uit te voeren, 
maar uiteraard zou dit moeten worden gecoördineerd met de regionale overheid van 
Andalusië.
Indieners dringen dan ook aan op urgent optreden of andere passende maatregelen, opdat de 
regionale overheid van Andalusië samen met de regering van Gibraltar een epidemiologisch 
onderzoek uitvoert dat de inwoners van zowel Gibraltar als Campo de Gibraltar omvat. Dit 
onderzoek moet onafhankelijk zijn en bepalen of de hoge sterftecijfers van de inwoners van 
dit gebied verband houden met de emissies van de aldaar gevestigde industriebedrijven in 
lucht en water.
De “Atlas of mortality in small areas of Spain”1 heeft bevestigd dat inwoners van Gibraltar en 
Campo de Gibraltar een hoog sterftecijfer hebben en dat de levensverwachting lager is dan in 
andere gebieden in Spanje. Uit de “Municipal Atlas of cancer mortality in Spain”2 blijkt dat 
de kankercijfers in het district Campo de Gibraltar veel hoger zijn dan het gemiddelde cijfer 
voor Spanje. De cijfers voor ziekenhuisopnames wegens tumoren bij inwoners van dit gebied 
zijn hoger dan de gemiddelde cijfers elders in Andalusië3.
Volgens de gegevens van 2001-2005 EPER, hebben zich sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw een aantal industriële bedrijven gevestigd in Campo de Gibraltar die gevaarlijke stoffen 
uitstoten in de lucht, het water en de natuurlijke omgeving.

Het ministerie van Milieu van de regionale overheid van Andalusië heeft het Centro Superior 
de Investigaciones Científicas de España opgedragen een aantal onderzoeken uit te voeren 
naar het milieukwaliteitsplan, teneinde voor dit district een milieudiagnose te stellen. Uit deze 
studie bleek dat “wordt aangeraden een algemeen epidemiologisch onderzoek uit te voeren in 
Campo de Gibraltar en met name in Puente Mayorga.”
Bij de president van de regionale overheid van Andalusië zijn 13 000 handtekeningen 
ingediend met het verzoek een onafhankelijk epidemiologisch onderzoek uit te voeren voor de 
inwoners van Campo de Gibraltar, waaruit duidelijk zou moeten blijken of de emissies van de 
aldaar gevestigde industriële bedrijven wel of niet verband houden met de hoge sterfte- en 
tumorcijfers in dit gebied. Via haar ministerie van Volksgezondheid heeft de regionale 
overheid van Andalusië laten weten geen algemeen onderzoek te willen uitvoeren.
Het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-20104 benadrukt dat om 
milieugerelateerde problemen te kunnen begrijpen en oplossen, volgehouden samenwerking 
noodzakelijk is tussen vele actoren: de Europese Commissie, de lidstaten, nationale, regionale 
en lokale overheidsinstanties, milieuverenigingen, gezondheidsorganisaties, 

                                               
1 Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
2 Spaans ministerie van Volksgezondheid
3 Studie van Dr. Dávila, uitgevoerd in het ziekenhuis Punta de Europa de Algeciras
4 COM(2004) 416 definitief, door de Commissie goedgekeurd in juni 2004
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onderzoeksinstellingen, het bedrijfsleven, de landbouw en andere belanghebbenden.
Vooruitgang op dit complexe gebied hangt af van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
deze actoren.
De Commissie heeft al vastgesteld dat inwoners van dat gebied systematisch worden 
blootgesteld aan buitensporige waarden van luchtverontreiniging, zoals vastgelegd in Richtlijn 
1999/30/EG1 en de nieuwe Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere 
lucht voor Europa2. Dit benadrukt het belang van een goed inzicht in de plaatselijke 
verontreinigingssituatie en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s, teneinde voor 
passende maatregelen te zorgen, zoals de richtlijn vereist. In januari 2009 ontving Spanje een 
schriftelijke aanmaning wegens overschrijding van de dagelijkse en jaarlijkse grenswaarden 
van fijne deeltjes (PM10), die van kracht werden in 2005. De Commissie neemt op dit moment 
meer maatregelen om ervoor te zorgen dat de regelgeving inzake luchtkwaliteit in dit gebied 
wordt nageleefd.
De lidstaten zijn verantwoordelijk voor onderzoek, onderwijs en opleiding – een cruciaal 
aspect van de relatie tussen gezondheid en milieu – en voor de toepassing van maatregelen 
voor toezicht en risicobeheersing. Voorts zorgen zij ervoor dat tijdens de besprekingen op EU-
niveau rekening wordt gehouden met de resultaten die op nationaal niveau zijn verkregen en 
verspreiden zij de EU-informatie op nationaal en lokaal niveau.

Conclusie
Er is geen wettelijke verplichting om epidemiologische onderzoeken uit te voeren. De 
Commissie wil er echter wel graag op wijzen dat, om milieugerelateerde problemen te kunnen 
begrijpen en oplossen, volgens het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-20103, 
volgehouden samenwerking tussen vele actoren noodzakelijk is: de Europese Commissie, de 
lidstaten, nationale, regionale en lokale overheidsinstanties, milieuverenigingen, 
gezondheidsorganisaties, onderzoeksinstellingen, het bedrijfsleven, de landbouw en andere 
belanghebbenden, en dat vooruitgang op dit complexe gebied afhangt van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van deze actoren.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010

Zoals aangegeven in haar vorige mededeling heeft de Commissie contact opgenomen met de 
Spaanse autoriteiten en een onderzoek opgestart betreffende de uitvoering van Richtlijn 
2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging4.

Uit bevindingen tot nu toe blijkt dat de installatie bepaalde tekortkomingen heeft en dat er 
maatregelen moeten worden genomen om deze situatie recht te zetten. De gegevens die de 
Commissie verzameld heeft wijzen erop dat de beheerder, onder toezicht van de bevoegde 
autoriteit, investeert in de verbetering van de installatie en dat verdere investeringen gepland 
zijn voor de volgende jaren. Er wordt onder andere geïnvesteerd in verdere maatregelen om 
de best beschikbare technieken om vervuiling te voorkomen of te verminderen volledig toe te 
passen, zwavel in het brandstofnetwerk te beperken, de lekdetectie- en herstelsystemen uit te 
breiden en maatregelen om de uitstoot tijdens het opstarten en stilleggen van de processen te 
                                               
1 PB L163 van 29.6.1999.
2 PB L152 van 11.6.2008; met Richtlijn 2008/50/EG wordt Richtlijn 1999/30/EG per juni 2010 ingetrokken
3 COM(2004) 416 definitief door de Commissie goedgekeurd in juni 2004
4 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8
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verminderen. De Commissie is er ook van op de hoogte gebracht dat de maatregelen die 
werden vastgesteld tijdens de laatste grote audit van de locatie zullen worden opgenomen in 
de vergunning van de installatie. Verder is het duidelijk dat de beheerder maatregelen neemt 
om storingen in de elektriciteitsaanvoer die in het verleden tot hogere verontreinigingniveaus 
hebben geleid aan te pakken.

Gezien het bovenstaande kan de Commissie geen inbreuk op de EU-wetgeving vaststellen.


