
CM\838916EL.doc PE438.304/ΑΝΑΘ.v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

22.1.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0615/2009 της Justine Olivero, βρετανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 237 υπογραφές, σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων 
καρκίνου στο Campo de Gibraltar και στον Βράχο του Γιβραλτάρ

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες επιδιώκουν να επιστήσουν την προσοχή των αρχών στην αύξηση των 
κρουσμάτων καρκίνου στον Βράχο του Γιβραλτάρ και στο Campo de Gibraltar, 
ισχυριζόμενοι ότι η κατάσταση αυτή συνδέεται στενά με το διυλιστήριο και τη μονάδα 
βαριάς βιομηχανίας που βρίσκονται στην περιοχή. Δεδομένου ότι προκαλείται από 
διασυνοριακή ρύπανση, επιδιώκουν να επιστήσουν την προσοχή των ευρωπαϊκών αρχών στο 
θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, σχετικά με τα κρούσματα καρκίνου που διαγνώστηκαν στον 
Βράχο του Γιβραλτάρ και στο Campo de Gibraltar «υπάρχει υπόνοια ότι αυτά συνδέονται με 
το διυλιστήριο ή με τις άλλες μονάδες βαριάς βιομηχανίας που βρίσκονται στην περιοχή». 
Ωστόσο, βάσει των πληροφοριών, δεν είναι απολύτως δυνατό να εντοπίσει η Επιτροπή την 
επίμαχη ή τις επίμαχες εγκαταστάσεις. 

Το 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε λάβει μια αναφορά σχετικά με τη λειτουργία του 
διυλιστηρίου πετρελαίου CEPSA στη San Roque, στην Ισπανία. Η αναφορά εκείνη 
επεσήμανε ότι τα κρούσματα σοβαρής ρύπανσης από το διυλιστήριο πετρελαίου είχαν 
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σημειώσει απότομη αύξηση την τελευταία περίοδο, προκαλώντας δημόσιες διαμαρτυρίες και 
την απαίτηση για μια ανεξάρτητη και αυστηρή επιδημιολογική μελέτη, προκειμένου να 
εξεταστούν οι παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να απειλήσουν την υγεία και την 
ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Η παρούσα αναφορά παραπέμπει σε μια μελέτη που είχε πραγματοποιήσει ένα πανεπιστήμιο 
στην Ισπανία και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παράσχουν τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο για τη διενέργεια σχετικής μελέτης στην περιοχή.

Εφόσον η παρούσα αναφορά αφορά το διυλιστήριο πετρελαίου CEPSA, η Επιτροπή 
σημειώνει ότι η εν λόγω εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/1/ΕΚ 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης1 (κωδικοποιημένη έκδοση 
της οδηγίας 96/61/ΕΚ, εφεξής οδηγία ΟΠΕΡ).

Όπως αναφέρει η Επιτροπή στην απάντησή της στην προαναφερθείσα αναφορά του 2007, η 
οδηγία ΟΠΕΡ (σκοπός της οποίας είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής 
προστασίας με ολοκληρωμένο τρόπο) απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να θέτουν όρους για 
την έκδοση άδειας για κάθε εγκατάσταση. Οι άδειες πρέπει να περιλαμβάνουν οριακές τιμές 
εκπομπών ή ισοδύναμες παραμέτρους και τεχνικά μέτρα, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης 
εκμετάλλευσης, της γεωγραφικής της θέσης και των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών. Οι 
αρμόδιες αρχές υποχρεούνται επίσης να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του φορέα 
εκμετάλλευσης με τους όρους της άδειας κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. 

Η οδηγία ΟΠΕΡ έχει εφαρμοστεί τόσο σε νέες εγκαταστάσεις όσο και σε υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις, όταν ο φορέας εκμετάλλευσης προτίθεται να προβεί σε «ουσιαστικές 
μεταβολές» (μεταβολές που ενδέχεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον), από τον Οκτώβριο του 2009. Τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή 
τους μια μεταβατική περίοδο που έληγε στις 30 Οκτωβρίου 2007 για να διασφαλίσουν την 
πλήρη συμμόρφωση και των άλλων υφιστάμενων εγκαταστάσεων με την οδηγία. 

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση που βρίσκεται στο στόχαστρο των αναφερόντων λειτουργούσε 
πριν από τον Οκτώβριο του 1999 και, κατά συνέπεια, έπρεπε να συμμορφωθεί πλήρως με την 
οδηγία ΟΠΕΡ έως τον Οκτώβριο του 2007.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 18 της οδηγίας ΟΠΕΡ καθορίζει τη διαδικασία 
που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που μια εγκατάσταση ενδέχεται να έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ενός άλλου κράτους μέλους. 

Ύστερα από την ως άνω απάντησή της, η Επιτροπή έστειλε επιστολή στις ισπανικές αρχές 
ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία της εγκατάστασης 
συμμορφώθηκε με τις διατάξεις της οδηγίας ΟΠΕΡ. Στην απάντησή τους, οι ισπανικές αρχές 
ανέφεραν ότι η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας είχε αναθέσει τη διενέργεια ανεξάρτητου 
ελέγχου σχετικά με τα επίπεδα εκπομπών στο διυλιστήριο. Η τελική έκθεση ελέγχου δεν έχει 
αποσταλεί στην Επιτροπή μέχρι σήμερα.

                                               
1 ΕΕ L 24 της 29.01.2008, σ. 8
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Η Επιτροπή θα απευθυνθεί εγγράφως στις ισπανικές αρχές για να ζητήσει την τελική έκθεση 
ελέγχου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση στο πλαίσιο των μέτρων που 
λαμβάνονται, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας ΟΠΕΡ και η δημοσιοποίηση της έκθεσης ελέγχου βάσει των 
απαιτήσεων της οδηγίας 2003/4/ΕΚ1 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις από την επίμαχη εγκατάσταση, η 
Επιτροπή θα ζητήσει επίσης να ενημερωθεί σχετικά με το πώς διενεργήθηκε η διαβούλευση 
με το θιγόμενο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας ΟΠΕΡ.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις 
ισπανικές αρχές και ξεκίνησε έρευνα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2008/1/ΕΚ 
σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης2.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δείχνουν ότι επί του παρόντος υπάρχουν ορισμένες ανεπάρκειες
στην όλη εγκατάσταση και ότι λαμβάνονται μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση. Οι 
πληροφορίες που συγκέντρωσε η Επιτροπή αναφέρουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης, υπό την 
καθοδήγηση της αρμόδιας αρχής, επενδύει σε βελτιώσεις της εγκατάστασης με περαιτέρω 
επενδύσεις οι οποίες σχεδιάζονται για τα προσεχή έτη. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν 
περαιτέρω μέτρα για την πλήρη εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών με σκοπό την 
πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης, τη μείωση του θείου στο δίκτυο του καυσίμου 
αερίου, επέκταση των συστημάτων εντοπισμού και επισκευής διαρροών της εγκατάστασης 
και μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών κατά την εκκίνηση και παύση των 
διεργασιών στον χώρο. Στην Επιτροπή έχει επίσης γνωστοποιηθεί ότι οι δράσεις που 
προσδιορίζονται στον πρόσφατο μείζονα έλεγχο της συγκεκριμένης μονάδας θα 
ενσωματωθούν στην άδεια της εγκατάστασης. Επιπλέον, είναι σαφές ότι ο φορέας
εκμετάλλευσης λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διακοπών στην παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας οι οποίες έχουν κατά το παρελθόν οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν μπορεί να εντοπίσει παραβίαση της 
νομοθεσίας της ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26-32
2 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8


