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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1322/2007, imressqa minn Yolanda Díaz Pérez, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem “Izquierda Unida de Galicia” [Il-Partit Xellugi Unit ta’ 
Galicia], Jesús Ignácio Caselas Pérez, f’isem il-“Federación Roi Xordo de 
AAVV de la zona urbana de Ferrol”, flimkien ma’ 4 firem oħrajn u 
Bernardo Bastida Sixto, f’isem “Cofradía de Pescadores de Ferrol” [l-
Assoċjazzjoni tas-Sajjieda ta’ Ferrol], dwar il-ftuħ ta’ impjant għall-
konverżjoni mill-ġdid f’gass f’Mugardos, La Coruña.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti jikkritikaw il-ftuħ tal-impjant ta' ‘Reganosa’ għall-konverżjoni mill-ġdid 
f’gass fuq l-estwarju tax-xmara ta’ Ferrol f’Mugardos, La Coruña, meqjus minnhom bħala 
riskju maġġuri għall-bnedmin u għall-ambjent. Il-petizzjonanti huma konvinti li sar ksur tal-
leġiżlazzjoni inklużi tad-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-
kontroll ta' perikoli ta' aċċidenti kbar fl-użu ta' sustanzi perikolużi, u 97/11/KE tat-3 ta' Marzu 
1997 li temenda d-Direttiva 85/337/KEE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent.  Ngħidu aħna, l-impjant jinsab qrib iżżejjed ta’ zoni residenzjali (90m 
biss ’il bogħod). Barra minn hekk, jinsab qrib ħafna ta’ kumpless petrokimiku. Minħabba li l-
impjant ma jinsabx direttament ħdejn il-baħar, tankers kbar ikollhom jgħaddu minn kanal 
dejjaq b’‘subsoil’ marittimu li ġie rreġistrat bħala zona ta’ interess Komunitarju. Il-
petizzjonanti tal-Cofradía de Pescadores qegħdin jibżgħu minħabba x-xogħlijiet tagħhom 
jekk, bħala riżultat tal-impjant tal-gass, ix-xmara ma tkunx tista’ tkompli tgħajjex il-ħlejjaq li 
jinsabu fiha. Huma mħassbin minħabba l-użu intensiv tal-ilma baħar fit-trasformazzjoni tal-
likwidu lura għall-gass, u jitolbu għal projbizzjoni fuq l-użu tal-ilma baħar f’każ li l-impjant 
ma jingħalaqx.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 7 Mejju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
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informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 25 Settembru 2009.

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti jispjegaw li l-impjant għall-konverżjoni mill-ġdid f’gass f'Mugardos jista’ joħloq 
riskji serji  f’każ ta’ aċċident u qed jiġu f’dubju jekk id-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta’ 
Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta’ perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi1

ġietx irrispettata f'dan il-każ. Il-petizzjoni tinkludi wkoll numru ta’ konsiderazzjonijiet dwar 
kwistjonijiet li ma jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni tal-Liġi tal-KE u li eventwalment 
għandhom jitressqu quddiem l-entitajiet amministrattivi jew ġudizzjarji Spanjoli kompetenti.
Il-Kummissjoni mhux se tikkummenta fuq dawk ladarba ma jaqgħux fil-kompetenza tagħha.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni hija konxja tassew tal-fatti mqajma minn din il-petizzjoni, minħabba li l-impjant 
ta’ Mugardos għall-konverżjoni mill-ġdid f’gass f'A Coruña, Galicia, Spanja kien is-suġġett ta’ 
ħafna mistoqsijiet tal-PE (e.ż. WQ E-5667/07 u E 5668/07) u investigazzjoni sħiħa tal-
Kummissjoni (ilment 2001/2141, li jlaqqa’ numru ta’ ilmenti) li ngħalqet f’Diċembru 2006.

Madankollu, il-Kummissjoni ċċekkjat u reġgħet iċċekkjat il-konformità tal-installazzjoni
mal-Artikolu 8 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/82/KE tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-kontroll ta’ 
perikoli ta’ aċċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi. Dan l-Artikolu jgħid:

"Effetti domino
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti, li tuża l-infomazzjoni li 
hija tirċievi mingħand l-operaturi f'konformità mal-Artikoli 6 u 9, tidentifika stabbilimenti 
jew gruppi ta’ stabbilimenti fejn il-probabilità u l-possibilità jew il-kosegwenzi ta’ xi 
aċċident serju tista’ tiżdied minħabba l-pożizzjoni u l-prossimità ta’ dawn l-istabbilimenti, u 
l-inventarji tagħhom tas-sustanzi perikolużi.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fil-każ ta’ stabbiliment identifikat b’dan il-mod:
(a) informazzjoni konvenjenti tiġi skambjata b’mod xieraq biex dawn l-istabbilimenti 
jikkunsidraw in-natura u l-limitu tal-perikolu ġenerali ta’ xi aċċident serju fil-politika 
tagħhom dwar il-prevenzjoni minn aċċidenti serji, is-sistemi ta’ mmaniġġjar tas-sigurtà, 
rapporti tas-sigurtà u pjani ta’ emerġenza interna;
(b) qed issir dispożizzjoni għal koperazzjoni biex il-pubbliku jkun infurmat u biex tiġi 
mgħoddija informazzjoni lill-awtorità komptenti għall-preparazzjoni ta’ pjani ta’ 
emerġenza esterna".
L-informazzjoni pprovduta mill-awtoritajiet Spanjoli tikkonferma li r-rekwiżiti tal-Artikolu 
8 ġew sodisfati: Informazzjoni xierqa ġiet skambjata bejn l-installazzjonijiet kkonċernati 
(Reganosa, Igemasa, Forestal del Atlántico, S.A). Ġie mfassal Pjan Estern ta' Emerġenza li 
huwa disponibbli fuq:  

http://cpapx.xunta.es/export/sites/default/pcivil/pdf/Reganosa.pdf
                                               
1 ĠU L 10, 14.1.1997, p. 13–33
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u l-paġna 102 tal-Pjan Estern ta’ Emerġenza turi l-estent tal-“effetti domino” possibbli li 
ġew  previsti fil-każ ta’ aċċidenti fl-impjant.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tifhem li ċertu settur tal-popolazzjoni fil-viċinanza jista’ ma jilqax tajjeb dan 
it-tip ta’ impjant, iżda tikkonsidra li ma jagħmilx sens li tkompli tiġi segwita din il-kwistjoni, 
li diġà kienet soġġetta għal evalwazzjoni fid-dettall u eżawrjenti mis-servizzi tagħha biex 
jiċċekkjaw il-konformità mal-liġi ambjentali tal-KE applikabbli, fil-kuntest tal-investigazzjoni 
tagħhom tal-ilment 2001/2141 li ngħalqet mill-Kummissjoni f'Diċembru 2006.

4. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-Kummissjoni eżaminat il-każ bis-sħiħ, hekk kif imsemmi fl-aħħar komunikazzjoni tagħha 
dwar din il-petizzjoni. Ebda ksur tal-liġi ambjentali tal-UE ma ġiet identifikata u l-kwerelant ġie 
infurmat kif xieraq. Il-Kummissjoni avżat ukoll lill-kwerelant sabiex juża l-mezzi kollha 
disponibbli biex isib mezzi ta’ riparazzjoni taħt il-liġi nazzjonali. 

L-informazzjoni addizzjonali li waslet mingħand il-petizzjonant ma kellhiex informazzjoni 
ġdida biżżejjed biex il-każ jiġi eżaminat mill-ġdid. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tirreferi 
għall-konklużjonijiet tal-komunikazzjoni preċedenti u ittenni li, fl-opinjoni tagħha, hemmx 
bażi sabiex tkompli tiġi segwita din il-kwistjoni. 


