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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Yolanda Díaz Pérez, spanyol állampolgár által az Izquierda Unida de Galicia 
[Egyesült Galíciai Baloldal], Jesús Ignácio Caselas Pérez és további 4 aláíró 
által a Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol, 
valamint Bernardo Bastida Sixto által a Cofradía de Pescadores de Ferrol 
[Ferrol Halászati Érdekképviseleti Szervezet] nevében benyújtott 1322/2007. 
számú petíció Mugardos, La Coruña területén egy újragázosító üzem 
megnyitásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói a „Reganosa” újragázosító üzem megnyitását bírálják a Ferrol folyó 
torkolatánál Mugardos, La Coruña területén, amely véleményük szerint komoly kockázatot 
jelent az emberekre és a környezetre nézve. A petíció benyújtóinak meggyőződése, hogy több 
jogszabályt is megsértettek, például a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelvet, és az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i tanácsi irányelvet. Az üzem 
például túlzottan közel van a lakóterületekhez (csak 90 méterre), és egy petrolkémiai 
komplexum közvetlen közelében található. Mivel az üzem nem közvetlenül a tenger mellett 
helyezkedik el, hatalmas tankhajóknak kellene felhajózniuk egy tengeri fenékréteggel 
rendelkező szűk csatornán, amelyet közösségi jelentőségű területként tartanak nyilván. A 
Cofradía de Pescadores részéről petíciót benyújtók munkahelyüket féltik, ha a gázüzem miatt 
a folyó az élővilág számára alkalmatlanná válik. Aggasztónak találják, hogy a folyékony gáz 
újra gáz halmazállapotúvá való átalakításához nagy mennyiségű tengervizet használnak fel, és 
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arra szólítanak fel, hogy amennyiben nem zárják be az üzemet, tiltsák be a tengervíz 
használatát. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. május 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció

A petíció benyújtói kifejtik, hogy a mugardosi újragázosító üzem súlyos kockázatokat 
jelenthet balesetek bekövetkeztekor, és azt szeretnék megtudni, hogy ebben az esetben 
betartották-e a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről 
szóló, 1996. december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelvet1. A petíció számos szempontot 
tartalmaz olyan kérdésekről is, amelyek nem tartoznak a közösségi jog hatálya alá, és 
amelyeket végső soron az illetékes spanyol közigazgatási és bírósági hatóságok elé kell 
terjeszteni. A Bizottság nem fűz megjegyzéseket ezekhez a kérdésekhez, hiszen azok 
hatáskörén kívül esnek.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság előtt jól ismertek a petícióban bemutatott tények, hiszen a mugardosi újragázosító 
üzemről (A Coruña, Galícia, Spanyolország) az Európai Parlament már számos kérdést intézett 
hozzá (pl. az E-5667/07 és E 5668/07. sz. írásbeli választ igénylő kérdések), a Bizottság teljes 
körű vizsgálata pedig (a 2001/2141 sz. panasz, amely több panaszt egyesít) 2006 decemberében 
zárult le.

Mindazonáltal a Bizottság ismételten ellenőrizte, hogy a létesítmény megfelel-e a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. december 9-i 
96/82/EK tanácsi irányelv 8. cikkének: E cikk a következőképpen rendelkezik: 

 „Dominóhatás 
1. A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az üzemeltetőtől a 6. és 
9. cikk értelmében kapott tájékoztatást felhasználva, kijelöli azokat az üzemeket vagy 
üzemcsoportokat, ahol egy súlyos baleset valószínűsége és lehetősége vagy 
következményei növekednek az ilyen üzemek elhelyezkedése és közelsége vagy a 
veszélyesanyag-készlete miatt.
2. A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az így meghatározott üzemek esetében:
a) megfelelő információcsere kialakulását annak érdekében, hogy az ilyen üzemek a súlyos 
balesetek megelőzésére kidolgozott tervben, a biztonsági irányítási rendszereikben, 
biztonsági jelentéseikben és belső vészhelyzeti terveikben figyelembe tudják venni a súlyos 
balesetek átfogó veszélyeinek jellegét és mértékét;
b) intézkedések megtételét az együttműködésre a nyilvánosság tájékoztatása és a 

                                               
1 HL L 10., 1997.1.14., 13–33. o.
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hatáskörrel rendelkező hatóság információval való ellátására a külső vészhelyzeti tervek 
elkészítése érdekében.”
A spanyol hatóságok által nyújtott tájékoztatás megerősíti, hogy a 8. cikk követelményei 
teljesültek: megfelelő információcsere történt az érintett létesítmények között (Reganosa, 
Igemasa, Forestal del Atlántico, S.A), külső vészhelyzeti tervet készítettek, amely elérhető 
az interneten a következő címen:  

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

és a külső vészhelyzeti terv 102. oldalán szemléltetik a valószínűsíthető „dominóhatás” 
kiterjedését, amely az üzemi balesetek esetén előre jelezhető.

Következtetések

A Bizottság megérti, hogy az ilyen jellegű létesítmények valószínűleg nem népszerűek a 
környékbeli lakosság bizonyos szegmensei számára, azonban úgy ítéli meg, hogy nincs 
értelme tovább folytatni ezt az ügyet, amelyet szolgálatai a Bizottság által 2006 decemberében 
lezárt 2001/2141. sz. panasz keretében már részletekbe menően és kimerítően megvizsgáltak, 
hogy ellenőrizzék az alkalmazandó közösségi környezetvédelmi joggal való 
összeegyeztethetőséget.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság alaposan megvizsgálta az ügyet, amint azt az ezzel a petícióval kapcsolatos 
legutóbbi közleményében is említi. Az uniós környezetvédelmi jogszabályok megszegése nem 
volt megállapítható, és a panasztévőt ennek megfelelően tájékoztatták. A Bizottság javasolta 
továbbá a panasztévőnek, hogy a nemzeti jogszabályok szerint rendelkezésére álló valamennyi 
jogorvoslati eszközt használja ki. 

A petíció benyújtójától kapott kiegészítő tájékoztatás nem tartalmazott olyan új információt, 
amely elegendő lett volna az ügy újbóli vizsgálatához. Ezért a Bizottság az előző 
közleményében foglalt következtetésekre hivatkozik, és megismétli, hogy véleménye szerint 
nincs ok az ügy folytatására. 


