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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0615/2009, внесена от Justine Olivero, с британско гражданство, 
подкрепена от 237 подписа, относно увеличения брой случаи на рак в 
Campo de Gibraltar и на Гибралтарската скала

1. Резюме на петицията

Вносителите искат да привлекат вниманието на органите към увеличаването на броя на 
случаите на рак, засягащи Гибралтарската скала и Campo de Gibraltar, като твърдят, че 
те са тясно свързани с рафинерията и завода за тежка промишленост в района. Като се 
има предвид, че това се причинява от трансгранично замърсяване, те се стремят да 
привлекат вниманието на Европейските органи към този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Според вносителите откритите в Гибралтарската скала и Campo de Gibraltar ракови 
клъстери „се допуска да са свързани с рафинерията или друг завод за тежка 
промишленост в околността“. Но Комисията не може с точност да идентифицира 
въпросните инсталации въз основа на тази информация.

През 2007 г. Европейската комисия получи петиция относно функционирането на 
петролната рафинерия CEPSA в San Roque, Испания. В петицията се посочваше, че от 
известно време се е наблюдавало увеличаване на случаите на тежко замърсяване от 
петролната рафинерия, което е предизвикало обществени протести и необходимост от 
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независимо и обстойно епидемиологично проучване, за да се определят рисковите 
фактори, които биха могли да засегнат здравето и качеството на живот на местните 
граждани.

Настоящата петиция се позовава на проучване, направено от университет в Испания, и 
призовава институциите на ЕС да осигурят най-ефективния начин за извършване на 
съответните проучвания в района.

Ако настоящата петиция се отнася за петролната рафинерия CEPSA, Комисията 
отбелязва, че тази инсталация попада в обхвата на Директива 2008/1/ЕО за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването1 (кодифицирана версия на Директива 
96/61/ЕО, наричана за краткост Директива за КПКЗ).

Както се посочва в отговора на Комисията на гореспоменатата петиция от 2007 г., 
Директивата за КПКЗ (чиято цел е чрез комплексен подход да се постигне високо ниво 
на опазване на околната среда) изисква от компетентните органи да определят 
разрешително за всяка инсталация. Разрешителните следва да съдържат норми за 
допустими емисии или други равностойни показатели и технически мерки, които се 
основават на най-добрите налични техники и могат да вземат предвид техническите 
характеристики на съответната инсталация, нейното географско положение и условията 
на местната околна среда. Също така компетентните органи са длъжни да гарантират, 
че при експлоатирането на инсталацията операторът спазва условията на 
разрешителното.

Директивата за КПКЗ се прилага към нови инсталации и към съществуващи 
инсталации, на които операторът възнамерява да извърши „съществени промени“ 
(промени, които могат да имат значително отрицателно въздействие върху хората или 
околната среда) от октомври 1999 г. На държавите-членки беше даден преходен 
период, който изтече на 30 октомври 2007 г., за да гарантират, че съществуващите 
инсталации са изцяло приведени в съответствие с директивата.

Конкретната инсталация, посочена от вносителите, е функционирала преди октомври 
1999 г. и следователно до 30 октомври 2007 г. е трябвало напълно да отговаря на 
изискванията на Директивата за КПКЗ.

Освен това следва да се отбележи, че член 18 от Директивата за КПКЗ определя 
процедурата, която трябва да се следва, ако се установи, че дадена инсталация може да 
има значително отрицателно въздействие върху околната среда на друга държава-
членка.

В съответствие с отговора, посочен по-горе, Комисията изпрати писмо до испанските 
органи с искане за информация относно съответствието на функционирането на 
инсталацията с изискванията на разпоредбите на Директивата за КПКЗ. В отговора си 
испанските органи заявиха, че La Junta de Andalucia е назначила независима проверка 
на стандартите за емисии в рафинерията. До този момент окончателният доклад от 
проверката не е изпратен на Комисията.

                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
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Комисията ще пише до испанските органи с искане за окончателния доклад от 
проверката, за да може да бъде анализиран като част от предприетите мерки за 
гарантиране на съответствието на инсталацията с изискванията на Директивата за 
КПКЗ и за да оповести публично резултатите от доклада от проверката съгласно 
изискванията на Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до информация за 
околната среда1.

В случай че въпросната инсталация има трансгранично въздействие, Комисията ще 
изиска информация и относно начина на осъществяване на консултации със засегнатата 
държава-членка съгласно член 18 от Директивата за КПКЗ.

4. Отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Както е посочено в предишното й съобщение, Комисията е осъществила контакт с 
испанските власти и е започнала разследване във връзка с прилагането на Директива 
2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването2.

Констатираното до момента сочи, че понастоящем в инсталацията са налице 
определени недостатъци и че се предприемат мерки за отстраняването им.  Събраната 
от Комисията информация показва, че операторът, по указания от компетентните 
органи, инвестира в подобрения на инсталацията, като за следващите години са 
планирани допълнителни инвестиции.  Въпросните инвестиции включват по-
нататъшни действия за пълно прилагане на най-добрите налични техники за 
предотвратяване и намаляване на замърсяването, понижаване нивата на сяра в мрежата 
за горивен газ, разширяване на системите за установяване на течове и ремонт, както и 
мерки за намаляване на емисиите при започване и приключване на процесите на 
обекта.  Комисията също така е осведомена, че набелязаните в последната голяма 
проверка на обекта действия ще бъдат включени в разрешителното за инсталацията.  
Освен това ясно се вижда, че операторът предприема действия за справяне с повредите 
в електроснабдяването, които преди са довеждали до по-високи нива на замърсяване.

С оглед на изложеното, Комисията не може да установи нарушение на 
законодателството на ЕС.

                                               
1 ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26—32.
2 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.


