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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0615/2009, ingediend door Justine Olivero (Britse nationaliteit), 
gesteund door 237 medeondertekenaars, over het toenemende aantal kankers in 
Campo de Gibraltar en op de rots van Gibraltar

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners proberen de aandacht van de autoriteiten te vestigen op het toenemende aantal 
kankers dat zich voordoet op de rots van Gibraltar en in Campo de Gibraltar en beweren dat 
dit nauw samenhangt met de aanwezigheid van raffinaderijen en zware industrie in het 
gebied. Aangezien het fenomeen veroorzaakt wordt door grensoverschrijdende vervuiling, 
willen ze de zaak onder de aandacht van de Europese instanties brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

Volgens indieners is er een ‘vermoeden’ dat de concentraties van gevallen van kanker op de 
Rots van Gibraltar en in Campo de Gibraltar ‘verband houden met de raffinaderij of andere 
zware industrie in de omgeving’. Op basis van deze inlichtingen kan de Commissie echter niet 
met volledige zekerheid vaststellen om welke installatie(s) het gaat.

In 2007 had de Europese Commissie een verzoekschrift ontvangen over de exploitatie van de 
olieraffinaderij CEPSA in San Roque, Spanje. In dit verzoekschrift werd erop gewezen dat er 
een recente toename van ernstige incidenten op het gebied van milieuverontreiniging was 
geweest die had geleid tot publieke protesten en een oproep tot het uitvoeren van een 
onafhankelijk en nauwgezet epidemiologisch onderzoek, om een beeld te krijgen van de 
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mogelijke risicofactoren voor de gezondheid en de levenskwaliteit van de plaatselijke 
bevolking.

In het huidige verzoekschrift wordt verwezen naar een studie van een Spaanse universiteit en 
worden instellingen van de EU verzocht te zorgen voor de meest doeltreffende manier om 
relevant onderzoek in het gebied uit te voeren.

Vooropgesteld dat het onderhavige verzoekschrift betrekking heeft op de olieraffinaderij 
CEPSA, merkt de Commissie op dat deze installatie binnen de reikwijdte valt van Richtlijn 
2008/1/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging1

(gecodificeerde versie van Richtlijn 96/61/EG, hierna: IPPC-richtlijn).

Zoals de Commissie heeft aangegeven in haar antwoord op het bovengenoemde 
verzoekschrift uit 2007, vereist de IPPC-richtlijn (waarvan het doel is een hoge mate van 
geïntegreerde milieubescherming te bereiken) dat de bevoegde autoriteiten voor elke 
installatie over een vergunning beslissen. Vergunningen behoren emissiegrenswaarden en 
gelijkwaardige parameters en technische maatregelen te omvatten, gebaseerd op de beste 
beschikbare technieken, met inachtneming van de technische kenmerken en de geografische 
ligging van de betrokken installatie, alsmede de plaatselijke milieuomstandigheden. De 
bevoegde autoriteiten zorgen er ook voor dat de vergunningsvoorwaarden door de exploitant 
in zijn installatie worden vervuld.

De IPPC-richtlijn wordt sinds oktober 1999 toegepast op nieuwe installaties, evenals op 
bestaande installaties, indien de exploitant ‘aanzienlijke veranderingen’ (veranderingen die 
significante negatieve effecten op mensen of het milieu kunnen hebben) wil doorvoeren. De 
lidstaten werd een overgangsperiode toebedeeld, die op 30 oktober 2007 afliep, om ervoor te 
zorgen dat andere bestaande installaties volledig aan de bepalingen in de richtlijn zouden 
voldoen.

De installatie waarop indieners hun aandacht hebben gericht, was voor oktober 1999 in bedrijf 
en diende dus per 30 oktober 2007 in volledige overeenstemming met de IPCC-richtlijn te 
functioneren.

Voorts moet worden opgemerkt dat in artikel 18 van de IPPC-richtlijn de procedure is 
vastgesteld die moeten worden gevolgd wanneer een installatie negatieve en significante 
effecten op het milieu van een andere lidstaat zou kunnen hebben.  

In vervolg op haar hierboven aangehaalde reactie, heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten 
een brief gestuurd met een verzoek om informatie over de wijze waarop de exploitatie aan de 
bepalingen van de IPPC-richtlijn heeft voldaan. De Spaanse autoriteiten hebben geantwoord 
dat La Junta de Andalucia opdracht hebben gegeven voor een onafhankelijk onderzoek 
betreffende de emissienormen van de raffinaderij. Het definitieve onderzoeksverslag heeft de 
Commissie tot op heden niet bereikt.

                                               
1 PB L 24 van 29.01.2008, blz. 8
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De Commissie zal de Spaanse autoriteiten schriftelijk om het definitieve onderzoeksverslag 
verzoeken, zodat het kan worden beoordeeld als onderdeel van de maatregelen die worden 
genomen om ervoor te zorgen dat de installaties voldoen aan de eisen van de IPCC-richtlijn 
en om het onderzoeksverslag openbaar te maken, overeenkomstig de eisen van Richtlijn 
2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie1.

In het geval de betrokken installatie grensoverschrijdende effecten heeft veroorzaakt, zal de 
Commissie ook verzoeken te worden geïnformeerd over de wijze waarop er overleg is 
gevoerd met de betrokken lidstaat, overeenkomstig artikel 18 van de IPPC-richtlijn.

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 verontreiniging2.

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 
verminderen. De Commissie is er ook van op de hoogte gebracht dat de maatregelen die 
werden vastgesteld tijdens de laatste grote audit van de raffinaderij 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.

                                               
1 PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26-32
2 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8


