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Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1322/2007 dėl pakartotinio dujinimo gamyklos atidarymo 
Mugardose, La Korunjoje, kurią pateikė Ispanijos pilietė Yolanda Díaz 
Pérez Izquierda Unida de Galicia [Suvienytųjų Galisijos kairiųjų] vardu, 
Jesús Ignácio Caselas Pérez Federación Roi Xordo de AAVV de la zona 
urbana de Ferrol vardu, su dar 4 parašais, ir Bernardo Bastida Sixto 
Cofradía de Pescadores de Ferrol [Ferolio žvejų profesinės sąjungos] vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai kritikuoja pakartotinio dujinimo gamyklos „Reganosa“ atidarymą Ferolio 
upės žiotyse Mugardose, La Korunjoje – šią gamyklą jie laiko dideliu pavojumi žmonėms ir 
aplinkai. Peticijos pateikėjai įsitikinę, kad pažeisti teisės aktai, tarp jų 1996 m. gruodžio 9 d. 
Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų 
pavojaus kontrolės ir 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, iš dalies keičianti 
Direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo. Pavyzdžiui, gamykla yra gerokai per arti gyvenamųjų rajonų (tik 90 m.). Be to, ji 
yra prie pat naftos chemijos komplekso. Kadangi gamykla nėra prie pat jūros, dideli 
tanklaiviai turėtų praplaukti pro siaurą kanalą, turintį jūrų podirvio ir užregistruotą kaip 
Bendrijos svarbos teritorija. Žvejų profesinei sąjungai Cofradía de Pescadores atstovaujantys 
peticijos pateikėjai bijo netekti darbo, nes dėl dujinimo gamyklos upėje neliks gyvybės. Jie 
susirūpinę dėl intensyvaus jūros vandens naudojimo skystį vėl paverčiant dujomis ir, jeigu 
gamykla nebus uždaryta, ragina uždrausti naudoti jūros vandenį. 

2. Priimtinumas

2009 m. gegužės 7 d. peticija buvo priimta. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.
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„Peticija

Peticijos pateikėjai aiškina, kad Mugardoso pakartotinio dujinimo gamykla avarijos atveju 
gali kelti didelį pavojų, ir svarsto, ar šiuo atveju laikytasi 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
direktyvos 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis1 susijusių avarijų pavojaus 
kontrolės. Peticijoje taip pat pateikiama argumentų į EB teisės taikymo sritį nepatenkančiais 
klausimais, kuriuos galiausiai reikėtų pateikti kompetentingoms Ispanijos administracinėms ar 
teisminėms institucijoms. Komisija šių argumentų neaptars, nes jie nepriklauso jos 
kompetencijai.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija yra gerai susipažinusi su šios peticijos klausimais, nes dėl dujinimo gamyklos  
atidarymo  Mugardose, La Korunjoje (Ispanijos regione Galisijoje), EP buvo pateikusi daug 
klausimų (pavyzdžiui, WQ E-5667/07 ir E 5668/07) bei 2006 m. gruodžio mėn. Komisija baigė 
išsamų tyrimą (skundas 2001/2141, pergrupuojantis kitus skundus).

Tačiau Komisija dar kartą patikrino kaip ši gamykla atitinka 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos 
direktyvos 96/82/EC dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus 
kontrolės 8 straipsnį. Šiame straipsnyje teigiama: 

 „Domino efektas 
1. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga institucija, naudodamasi pagal 6 ir 
9 straipsnius gauta iš veiklos vykdytojų informacija, nustatytų objektus ar jų grupes, kur 
stambių avarijų tikimybė, galimybė ir padariniai gali padidėti dėl objektų vietos, artumo 
vieno nuo kito ir laikomų pavojingų medžiagų.
2. Valstybės narės užtikrina, kad nustačius tokius objektus:
(a) tinkamai būtų keičiamasi reikiama informacija, kad jų stambių avarijų prevencijos 
politikoje, saugos valdymo sistemose, saugos ataskaitose ir vidaus avariniuose planuose 
būtų galima atsižvelgti į stambių avarijų pobūdį ir keliamus pavojus;
(b) būtų numatytas bendradarbiavimas informuojant visuomenę ir teikiant kompetentingai 
institucijai informaciją dėl išorinių avarinių planų rengimo.“
Ispanijos valdžios institucijų pateiktoje informacijoje patvirtinama, kad 8 straipsnio 
reikalavimų laikomasi: atitinkami objektai (Renagosa, Igemasa, Forestal del Atlántico, 
S. A.) pasikeitė pakankama informacija; išorinis avarinis planas parengtas ir pateiktas 
internete adresu:  

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

o išorinio avarinio plano 102 psl. nurodyta, koks tikėtinas „domino efektas“ galėtų būti 
numatytas gamyklos avarijos atveju.

Išvados

Komisija supranta, kad tokia gamykla gali būti nepopuliari tam tikroje netoli įsikūrusių 
                                               
1 OL L 10, 1997 1 14, p.  13–33
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gyventojų bendruomenėje, bet mano, kad toliau aiškintis šį klausimą netikslinga – Komisijos 
tarnybos, tirdamos skundą 2001/2141, jau išsamiai ir visapusiškai įvertino taikytinų EB 
aplinkosaugos teisės aktų laikymąsi. 2006 m. gruodžio mėn. Komisija baigė tyrimą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Komisija išsamiai išnagrinėjo bylą, kaip tai išdėstyta jos paskutiniame komunikate dėl šios 
peticijos. Jokių ES aplinkosaugos teisės pažeidimų nenustatyta ir apie tai tinkamai pranešat 
skundo pateikėjui. Komisija taip pat patarė skundo pateikėjui pasinaudoti visomis įmanomomis 
priemonėmis ginti savo teisės pagal nacionalinę teisę. 

Papildoma informacija, kurią suteikė peticijos pateikėjai, neatskleidė jokių naujų faktų, dėl 
kurių reiktų dar kartą peržiūrėti bylą. Todėl Komisija nurodo savo praeito komunikato išvadas 
ir dar kartą primena, kad jos nuomone nėra jokio pakankamo pagrindo toliau nagrinėti šį 
klausimą. 


