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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1322/2007, внесена от Yolanda Díaz Pérez, с испанско 
гражданство, от името на Izquierda Unida de Galicia [Обединена левица 
на Галисия], Jesús Ignácio Caselas Pérez, от името на Federación Roi 
Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol, подкрепена от четири 
подписа, и Bernardo Bastida Sixto, от името на Cofradía de Pescadores de 
Ferrol [Сдружение на рибарите във Ферол] относно въвеждането в 
експлоатация на инсталация за регазификация в Mugardos, Ла Коруня

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу въвеждането в експлоатация на
инсталацията за регазификация „EGANOSA“, разположена в делтата на река Ферол в 
Mugardos, Ла Коруня, което те считат за съществен риск за хората и околната среда. 
Вносителите са убедени, че с това се нарушава законодателството, включително 
Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите 
от големи аварии, които включват опасни вещества, и Директива 97/11/ЕО на Съвета от 
3 март 1997 г. за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Така 
например съоръжението е разположено твърде близо до жилищните райони (само на 90 
м). Освен това то се намира в непосредствена близост до нефтохимически комплекс. 
Тъй като съоръжението не се намира непосредствено до морето, големи танкери трябва 
да преминават през тесен канал, чиито морски подпочвени пластове са определени за 
територия от значение за Общността. Вносителите на петицията от Cofradía de 
pescadores се страхуват за работните си места, ако заради газовото съоръжение реката 
се превърне в мъртва река. Те са обезпокоени от интензивното използване на морска 
вода при преобразуването на течността обратно в газ и искат да се наложи забрана за 
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използването на морска вода, ако не се стигне до затваряне на съоръжението.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 7 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Петицията 

Вносителите на петицията обясняват, че инсталацията за регазификация в Mugardos 
може да представлява съществен риск в случай на авария и задават въпроса дали в този 
случай е била спазена Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно 
контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества1. 
Петицията съдържа и редица съображения относно въпроси, които излизат извън 
приложното поле на правото на ЕО и които евентуално следва да се отнесат пред 
компетентните испански административни или съдебни органи. Комисията няма да ги 
коментира, тъй като те попадат извън обхвата на нейната компетентност.

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията е добре запозната с фактите, представени в тази петиция, тъй като 
инсталацията за регазификация в Mugardos, Коруня, Галисия, Испания е предмет на 
много въпроси към ЕП (напр. въпроси с искане за писмен отговор E-5667/07 и E-
5668/07), а през декември 2006 г. приключи цялостното разследване на Комисията (жалба 
2001/2141, прегрупиране на редица жалби).

Все пак, Комисията направи двойна проверка на съответствието на инсталацията с член 8 
от Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г .  относно контрола на 
опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. Този член предвижда 
следното:

„Ефект на доминото
1. Държавите-членки осигуряват компетентната власт, като използва получената 
съгласно членове 6 и 9 информация от операторите, да идентифицира предприятия 
или групи от предприятия, където вероятността и възможностите за или последиците 
от големи аварии могат да се увеличат поради местоположението и близостта на 
такива предприятия, както и инвентара им от опасни вещества;
2. Държавите-членки трябва да осигурят в случаите на така идентифицирани 
предприятия:
a) обмен на подходящата информация по уместен начин, за да се даде възможност на 
тези предприятия да вземат предвид естеството и обхвата на цялата опасност от 
голяма авария в техните политики за предотвратяване на големи аварии, системи за 
управление на безопасност, доклади за безопасност и планове за вътрешни 
извънредни ситуации в предприятието;
                                               
1 OВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13–3
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б) включването на разпоредба за сътрудничество при информирането на 
обществеността и доставянето на информация на компетентната власт за 
подготовката на планове за извънредни ситуации извън предприятието.“
Предоставената от испанските органи информация потвърждава, че са изпълнени 
изискванията на член 8: между засегнатите инсталации (Reganosa, Igemasa, Forestal 
del Atlántico, S.A) е обменена подходяща информация, изготвен е план за извънредни 
ситуации извън предприятието, който е на разположение в интернет на адрес:

http://cpapx.xunta.es/export/sites/default/pcivil/pdf/Reganosa.pdf

като на страница 102 от плана за извънредни ситуации извън предприятието е 
показана степента на вероятния ефект на доминото, който би могъл да се предвиди в 
случай на авария в инсталацията.

Заключения

Комисията разбира, че такъв вид инсталация може да не е популярен сред определена 
част от живеещото в съседство население, но счита, че няма смисъл да се разглежда 
допълнително този въпрос, който вече е бил обект на задълбочена и изчерпателна 
оценка от нейните служби с цел проверка на съответствието с приложимото 
законодателство на ЕО в областта на околната среда, в контекста на проведеното от тях 
разследване по жалба 2001/2141, приключено от Комисията през декември 2006 г.

4. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Комисията е разгледала случая по най-изчерпателен начин, както се посочва в последното 
й съобщение по повод настоящата петиция. Не е възможно да се установи нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на опазването на околната среда и жалбоподателят бе 
надлежно информиран за това. Комисията посъветва също така жалбоподателя да 
използва всички налични по силата на националното законодателство средства за 
обжалване.  

Допълнителната информация, получена от вносителя на петицията, не съдържа нови 
данни, които биха били достатъчни за преразглеждане на случая. Ето защо Комисията 
насочва към заключенията от предишното си съобщение и отново изтъква, че не вижда 
основание за по-нататъшно разглеждане на случая.


