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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1322/2007, ko Izquierda Unida de Galicia [Apvienotie 
Galisijas kreisie] vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgā Yolanda Díaz 
Pérez, Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol vārdā 
iesniedza Jesús Ignácio Caselas Pérez un kam pievienoti 4 citi paraksti un 
Cofradía de Pescadores de Ferrol [Ferolas makšķernieku brālība] vārdā 
iesniedza Bernardo Bastida Sixto, par gāzes pārstrādes rūpnīcas atvēršanu 
Mugardosā, Akoruņā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji kritizē Reganosa gāzes pārstrādes rūpnīcas atvēršanu pie Ferolas
upes ietekas jūrā Mugardosā, Akoruņā, ko viņi uzskata par lielu apdraudējumu cilvēkiem un 
videi. Lūgumraksta iesniedzēji ir pārliecināti, ka ir pārkāpti tiesību akti, citu starpā Padomes 
1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu 
pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas, un 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar 
kuru tiek grozīta Direktīva 85/337/EEK par noteiktu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu. Piemēram, rūpnīca atrodas pārāk tuvu dzīvojamajiem rajoniem (tikai 
90 m). Turklāt, tā atrodas naftas ķīmijas kompleksa tiešā tuvumā. Tā kā rūpnīca nav tieši pie 
jūras, lieliem tankkuģiem būs jābrauc cauri šauram kanālam ar jūras apakšslāni, kas ir 
reģistrēts kā Kopienas nozīmes zona. Lūgumraksta iesniedzēji no Cofradía de Pescadores 
bažījas par savām darbavietām, ja gāzes rūpnīcas dēļ upe vairs nespēs dot atbalstu dzīvei. Viņi 
pauž bažas par jūras ūdens intensīvu izmantošanu šķidrinātās gāzes pārvēršanā par gāzi un 
aicina aizliegt jūras ūdens izmantošanu, ja rūpnīca netiek slēgta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 7. maijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. septembrī.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēji paskaidro, ka gāzes pārstrādes rūpnīca Mugardosā var nelaimes 
gadījumā radīt nopietnu apdraudējumu, un vēlas noskaidrot, vai šajā gadījumā tiek ievērota 
Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu 
briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas1. Lūgumraksts ietver arī virkni 
apsvērumu par jautājumiem, kas neattiecas uz ES tiesību aktu jomu un kuri būtu jāizvirza 
Spānijas atbildīgajām administratīvajām vai tiesu varas iestādēm. Komisija tos nekomentēs, jo 
tie neietilpst tās kompetencēs.

Komisijas viedoklis par lūgumrakstu

Komisija ir informēta par lūgumrakstā minētajiem faktiem, jo Mugardosas gāzes pārstrādes 
rūpnīca Akoruņā, Galisijā, Spānijā ir bijusi vairāku EP jautājumu iemesls (piemēram, rakstiskais 
jautājums E-5667/07 un E 5668/07), un pilnīga Komisijas izmeklēšana (sūdzība 2001/2141, 
vairāku sūdzību apvienošana) tika izbeigta 2006. gada decembrī.

Tomēr Komisija ir vēlreiz pārbaudījusi iekārtas atbilstību Padomes 1996. gada 9. decembra 
Direktīvas 96/82/EK 8. pantam par tādu smagu nelaimes gadījumu apdraudējumu 
pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas. Šajā pantā noteikts: 

 „Domino efekts
1. Dalībvalstīm jānodrošina, ka atbildīgā iestāde, izmantojot uzņēmumu īpašnieku sniegto 
informāciju atbilstoši 6. un 9. pantam, nosaka uzņēmumus vai uzņēmumu grupas, kurās 
smagu nelaimes gadījumu varbūtība un iespējas vai sekas var būt palielinātas šādu 
uzņēmumu atrašanās vietas un tuvuma dēļ, un to bīstamo vielu inventāra dēļ;
2. Dalībvalstīm jānodrošina, ka noteikto uzņēmumu gadījumā:
(a)notiek attiecīgas informācijas apmaiņa atbilstošā veidā, lai nodrošinātu, ka šie uzņēmumi 
ņem vērā vispārēju smagu nelaimes gadījumu apdraudējumu veidu un apjomu smagu 
nelaimes gadījumu novēršanas politikas virzienos, drošības pārvaldības sistēmās, drošības 
ziņojumos un iekšējos ārkārtas situāciju plānos;
(b)tiek nodrošināta sadarbība, informējot sabiedrību un sniedzot informāciju atbildīgajai 
iestādei ārēju ārkārtas situāciju plānu sagatavošanai.”
Spānijas varas iestāžu sniegtā informācija apstiprina, ka 8. panta nosacījumi ir izpildīti: ir 
notikusi atbilstošas informācijas apmaiņa starp attiecīgajiem uzņēmumiem (Reganosa, 
Igemasa, Forestal del Atlántico, S.A), ir izstrādāts ārējs ārkārtas situāciju plāns, un tas ir 
pieejams internetā:  

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

un ārējā ārkārtas situāciju plāna 102. lpp. norādīts iespējamu „domino efektu” apmērs, kuri 
paredzami nelaimes gadījumā ražotnē.

                                               
1 OV L 10, 14.1.1997., 13.-33. lpp.
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Secinājumi

Komisija saprot, ka šāda veida ražotne varētu būt nepopulāra noteiktu tuvējo iedzīvotāju vidū, 
bet uzskata, ka nav nozīmes turpināt šo jautājumu, kas jau ir bijis iemesls pamatīgam un 
vispusīgam tā novērtējumam, lai pārbaudītu atbilstību EK vides tiesību aktiem to sūdzības 
2001/2141 izmeklēšanas kontekstā, kuru Komisija izbeidza 2006. gada decembrī.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī.

Komisija pilnībā izskatīja šo lietu, kā norādīts tās pēdējā paziņojumā par šo lūgumrakstu. 
Nebija iespējams atklāt ES vides tiesību aktu pārkāpums, un lūgumraksta iesniedzēja par to 
tika pienācīgi informēta. Komisija arī ieteica izmantot visus iespējamos pārsūdzības līdzekļus, 
kas paredzēti valsts tiesību aktos.

No lūgumraksta iesniedzēja saņemtajā papildinformācijā nav pietiekamas jaunas informācijas, 
lai pārskatītu šo lietu. Tādēļ Komisija atsaucas uz iepriekšējā paziņojuma secinājumiem un 
vēlreiz atgādina, ka pēc tās viedokļa nav pamata turpināt izskatīt šo lietu. 


