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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1322/2007, της Yolanda Díaz Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Izquierda Unida de Galicia [Ενωμένη Αριστερά της Γαλικίας], 
του Jesús Ignácio Caselas Pérez, εξ ονόματος της Federación Roi Xordo de 
AAVV de la zona urbana de Ferrol, η οποία συνοδεύεται από 4 ακόμη 
υπογραφές, και του Bernardo Bastida Sixto, εξ ονόματος της Cofradía de 
Pescadores de Ferrol [Αδελφότητα Αλιέων της Ferrol] σχετικά με τη 
λειτουργία μονάδας επαναεροποίησης στο Mugardos, La Coruña

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για το άνοιγμα της μονάδας επαναεροποίησης «Reganosa» 
στο Δέλτα του ποταμού Ferrol στο Mugardos, La Coruña, που θεωρούν ότι εγκυμονεί σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Οι αναφέροντες είναι πεπεισμένοι 
ότι έχει υπάρξει παραβίαση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών 96/82/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και 97/11/EΚ της 3ης Μαρτίου 1997 περί 
τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η μονάδα απέχει ελάχιστα 
(μόλις 90 μέτρα) από οικισμούς. Επιπλέον, γειτνιάζει με ένα πετροχημικό συγκρότημα. 
Δεδομένου ότι η μονάδα δεν είναι χτισμένη παραθαλάσσια, μεγάλα δεξαμενόπλοια θα πρέπει 
να διέρχονται από ένα στενό κανάλι με θαλάσσιο υπέδαφος που έχει χαρακτηρισθεί τόπος 
κοινοτικής σημασίας. Οι αναφέροντες της Cofradía de Pescadores ανησυχούν ότι θα χάσουν 
τη δουλειά τους εάν, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της μονάδας επαναεροποίησης, ο 
ποταμός πάψει να φιλοξενεί υδρόβια ζωή. Ανησυχούν για την εντατική χρήση θαλάσσιου 
νερού στην επαναεροποίηση του υγρού, και ζητεί να απαγορευθεί η χρήση θαλάσσιου νερού 
σε περίπτωση που δεν κλείσει η μονάδα.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Οι αναφέροντες επισημαίνουν ότι η μονάδα επαναεροποίησης στο Mugardos εγκυμονεί σοβαρό
κίνδυνο σε περίπτωση ατυχήματος και διερωτώνται για το κατά πόσον γίνεται σεβαστή στην 
προκειμένη περίπτωση η οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες1. Η 
αναφορά περιλαμβάνει επίσης διάφορες ανησυχίες για θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και για τα οποία πρέπει ενδεχομένως να υπάρξει 
προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά ή δικαστικά όργανα της Ισπανίας. Η Επιτροπή δεν 
πρόκειται να σχολιάσει τα συγκεκριμένα θέματα, δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
αρμοδιοτήτων της.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή γνωρίζει καλά τα στοιχεία που περιγράφονται στην υπό εξέταση αναφορά, καθότι η 
μονάδα επαναεροποίησης στο Mugardos της La Coruña, στη Γαλικία της Ισπανίας, έχει υπάρξει 
αντικείμενο πολλών ερωτήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (π.χ. WQ E-5667/07 και E 
5668/07) καθώς και πλήρους έρευνας της Επιτροπής (καταγγελία 2001/2141, η οποία αποτελεί 
σύνθεση πολλών καταγγελιών) η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2006.

Παρά ταύτα, η Επιτροπή ήλεγξε πολύ προσεκτικά τη συμμόρφωση της επίμαχης μονάδας με το 
άρθρο 8 της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες. Το εν 
λόγω άρθρο ορίζει: 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αρμόδια αρχή, βασιζόμενη στις πληροφορίες που 
παρέχει ο ασκών την εκμετάλλευση σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9, να καθορίζει τις 
μονάδες ή ομάδες μονάδων όπου η πιθανότητα και η δυνατότητα ή οι συνέπειες μεγάλου 
ατυχήματος μπορεί να αυξάνονται λόγω της θέσης και της εγγύτητας αυτών των μονάδων 
και των ειδών και ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών που διαθέτουν·
2. Τα κράτη μέλη βεβαιώνονται ότι για αυτές τις μονάδες:
α) ανταλλάσσονται καταλλήλως σχετικές πληροφορίες, που επιτρέπουν στις μονάδες αυτές 
να συνεκτιμούν δεόντως τη φύση και έκταση του συνολικού κινδύνου μεγάλου ατυχήματος 
στις οικείες πολιτικές πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων, στα συστήματα διαχείρισης 
ασφαλείας, στις εκθέσεις ασφαλείας που συντάσσουν και στα σχέδια έκτακτης ανάγκης·
β) προβλέπεται συνεργασία για την ενημέρωση του κοινού και την παροχή πληροφοριών 
στην αρμόδια αρχή κατά την εκπόνηση εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης».
Οι πληροφορίες τις οποίες έχουν διαβιβάσει οι ισπανικές αρχές επιβεβαιώνουν τη 
συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8: Έχει πραγματοποιηθεί επαρκής 
                                               
1 ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13-33.
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ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επίμαχων μονάδων (Reganosa, Igemasa, Forestal del 
Atlántico, S.A), έχει εκπονηθεί εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο είναι 
διαθέσιμο στην ιστοθέση:

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

ενώ στη σελίδα 102 του εξωτερικού σχεδίου ανάγκης περιγράφεται η έκταση των πιθανών 
«πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων» που προβλέπεται ότι μπορεί να προκύψουν σε 
περίπτωση ατυχημάτων στη μονάδα.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι οι μονάδες αυτού του είδους μπορεί και να μην είναι τόσο 
δημοφιλείς για κάποιους από τους περίοικους, αλλά θεωρεί ότι δεν έχει νόημα να διερευνήσει 
περαιτέρω το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο πλήρους και 
εμπεριστατωμένης αξιολόγησης από τις υπηρεσίες της προκειμένου να ελεγχθεί η 
συμμόρφωση με το ισχύον περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ, στο πλαίσιο της διερεύνησης, από 
τις εν λόγω υπηρεσίες, της καταγγελίας 2001/2141, η οποία ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή 
τον Δεκέμβριο του 2006.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση, όπως ανέφερε στην τελευταία ανακοίνωσή της 
σχετικά με την παρούσα αναφορά. Δεν εντοπίστηκε κάποια παραβίαση του περιβαλλοντικού 
δικαίου της ΕΕ και οι αναφέροντες ενημερώθηκαν δεόντως. Η Επιτροπή πρότεινε στους 
αναφέροντες να καταφύγουν σε όλα τα  ένδικα μέσα  που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

Οι επιπρόσθετες πληροφορίες που εστάλησαν από τον αναφέροντα δεν περιλαμβάνουν 
επαρκή νέα στοιχεία για την επανεξέταση της υπόθεσης. Για αυτόν τον λόγο η Επιτροπή 
παραπέμπει στα συμπεράσματα της προηγούμενης ανακοίνωσής της και επαναλαμβάνει ότι 
κατά την άποψή της δεν υπάρχει λόγος να επανεξεταστεί το ζήτημα.


