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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1322/2007 af Yolanda Díaz Pérez, spansk statsborger, for Izquierda 
Unida de Galicia [United Galician Left], Jesús Ignácio Caselas Pérez, samt for the 
Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol, og 4 
medunderskrivere, og Bernardo Bastida Sixto, for Cofradía de Pescadores de 
Ferrol [Ferrol Fishermen’s Brotherhood], om åbning af et forgasningsanlæg i 
Mugardos i La Coruña

1. Sammendrag

Andragerne kritiserer åbningen af Reganosa-forgasningsanlægget ved Ferrol-flodens 
udmunding i Mugardos i La Coruña, hvilket de betragter som en stor risiko for mennesker og 
miljøet. Andragerne er overbevist om, at der er sket en overtrædelse af lovgivningen, 
herunder Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer og direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. 
Anlægget ligger f.eks. alt for tæt på beboelsesområder (kun 90 m). Endvidere ligger det i 
umiddelbar nærhed af et petrokemisk kompleks. Da anlægget ikke er placeret lige ved havet, 
er store tankere nødt til at passere gennem en smal kanal med en havbund, der er opført som 
et område af fællesskabsbetydning. Andragerne fra Cofradía de Pescadores frygter for deres 
job, hvis man ikke længere kan leve af floden som følge af forgasningsanlægget. De er 
bekymrede over den intensive anvendelse af havvand i forbindelse med omdannelse af 
væsken til gas og opfordrer til at indføre et forbud mod anvendelse af havvand, hvis anlægget 
ikke bliver lukket.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andragerne forklarer, at forgasningsanlægget i Mugardos kan udgøre en alvorlig risiko i 
tilfælde af en ulykke, og tænker på, om Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer1 blev overholdt i dette tilfælde.
Andragendet indeholder også en række overvejelser om spørgsmål, der falder uden for 
fællesskabsrettens anvendelsesområde, og som i sidste instans bør bringes for de kompetente 
spanske administrative eller dømmende organer. Kommissionen vil ikke udtale sig om disse, 
da de falder uden for dens kompetencer.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er godt klar over de kendsgerninger, som dette andragende bringer på bane, idet 
forgasningsanlægget i Mugardos i A Coruña, Galicien, Spanien, har været genstand for mange 
forespørgsler fra Europa-Parlamentet (f.eks. WQ E-5667/07 og E-5668/07), og en fuldstændig 
undersøgelse af Kommissionen (klage 2001/2141, omgruppering af en række klager) blev 
afsluttet i december 2006.

Ikke desto mindre har Kommissionen foretaget dobbeltkontrol af anlæggets overholdelse af 
artikel 8 i Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer. Denne artikel har følgende ordlyd:

"Dominoeffekt

1. Medlemsstaterne sørger for, at den kompetente myndighed ud fra de oplysninger, den har 
modtaget fra driftslederen i henhold til artikel 6 og 9, identificerer de virksomheder eller 
grupper af virksomheder, hvor der må påregnes mulighed for, at følgerne af større uheld 
kan være øget på grund af disse virksomheders placering og nærhed samt deres beholdning
af farlige stoffer.

2. Medlemsstaterne sørger for, at de således identificerede virksomheder:

a) modtager de nødvendige oplysninger på en hensigtsmæssig måde, der gør det muligt for
virksomhederne at tage hensyn til arten og omfanget af den samlede potentielle fare for et 
større uheld i deres plan for forebyggelse af større uheld, ledelses- og sikkerhedssystemer, 
sikkerhedsrapporter og interne beredskabsplaner,

b) har bestemmelser om orientering af offentligheden og om oplysninger til de kompetente 
myndigheder med henblik på udarbejdelsen af eksterne beredskabsplaner".

Oplysningerne fra de spanske myndigheder bekræfter, at kravene i artikel 8 overholdes: Der 
er udvekslet tilstrækkelige oplysninger mellem de pågældende anlæg (Reganose, Igemasa,
Forestal del Atlántico, S.A). Der er udarbejdet en ekstern beredskabsplan, som er
tilgængelig på internettet på:

http://cpapx.xunta.es/export/sites/default/pcivil/pdf/Reganosa.pdf,
                                               
1EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13-33.
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og på side 102 i den eksterne beredskabsplan vises omfanget af de "dominoeffekter", som 
kunne opstå i tilfælde af uheld på anlægget.

Konklusioner

Kommissionen er klar over, at denne type anlæg kan være upopulær blandt et udsnit af de 
omkringboende, men mener ikke, at det giver mening yderligere at forfølge dette spørgsmål, 
som allerede var genstand for en grundig og udtømmende vurdering foretaget af dens 
tjenestegrene for at kontrollere overensstemmelse med gældende miljølovgivning i 
Fællesskabet i forbindelse med deres undersøgelse af klage 2001/2141 og blev afsluttet af 
Kommissionen i december 2006."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 2. september 2010. 

"Kommissionen har undersøgt sagen grundigt som nævnt i dens seneste svar på dette 
andragende. Der kunne ikke konstateres nogen overtrædelse af EU’s miljølovgivning, og 
klageren blev behørigt informeret herom. Kommissionen rådede tillige klageren til at benytte sig 
af alle de disponible retsmidler i henhold til national ret.

De yderligere oplysninger modtaget fra andrageren indeholdt ikke nogen nye oplysninger, der 
var tilstrækkelige til at tage sagen op igen. Derfor henviser Kommissionen til konklusionerne 
i dens tidligere meddelelse og gentager, at der efter dens mening ikke er nogen begrundelse 
for yderligere at behandle denne sag."


