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Commissie verzoekschriften

2.9.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1322/2007, ingediend door Yolanda Díaz Pérez (Spaanse 
nationaliteit), namens Izquierda Unida de Galicia [Verenigd Links van Galicië], 
Jesús Ignácio Caselas Pérez, namens de Federación Roi Xordo de AAVV de la 
zona urbana de Ferrol, gesteund door 4 medeondertekenaars en Bernardo 
Bastida Sixto, namens de Cofradía de Pescadores de Ferrol [Vissersgilde van 
Ferrol] over de opening van een verdampingsinstallatie in Mugardos, La 
Coruña

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners hebben kritiek op de opening van de verdampingsinstallatie 'Reganosa' aan de 
riviermonding van de Ferrol in Mugardos, La Coruña, die naar hun mening een ernstig gevaar 
oplevert voor mens en milieu. Indieners zijn ervan overtuigd dat er sprake is van een 
schending van de regelgeving, waaronder Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 
1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken en Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van 
Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten. Zo staat de installatie bijvoorbeeld veel te dicht bij woonwijken (op 
slechts 90 m afstand). Bovendien is de installatie gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van 
een petrochemisch complex. Aangezien de installatie niet direct aan zee ligt, zullen er grote 
tankers door een smal kanaal moeten varen waarvan de bodem is aangemerkt als een gebied 
van communautair belang. Indieners van de Cofradía de Pescadores zijn bang hun baan kwijt 
te raken wanneer er, als gevolg van de gasinstallatie, geen leven in de rivier meer mogelijk is. 
Ze zijn bezorgd over het intensieve gebruik van zeewater dat nodig is bij de omzetting van de 
vloeistof naar gas en ze willen dan ook dat het gebruik van zeewater wordt verboden wanneer 
de installatie niet wordt gesloten.
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift

Indieners leggen uit dat de verdampingsinstallatie in Mugardos in geval van een ongeluk grote 
gevaren kan opleveren en vragen zich af of Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 
1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen zijn betrokken1 in dit geval is nageleefd. Het verzoekschrift bevat ook een aantal 
overwegingen over kwesties die buiten de werkingssfeer van het Gemeenschapsrecht vallen 
en die uiteindelijk moeten worden voorgelegd aan de bevoegde Spaanse overheidsdiensten of 
gerechtelijke organen. Over deze kwesties zal de Commissie geen uitspraken doen, aangezien 
ze buiten haar bevoegdheden vallen.

Opmerkingen van de Commissie naar aanleiding van het verzoekschrift

De Commissie is goed op de hoogte van de feiten die in dit verzoekschrift aan de orde worden 
gesteld, aangezien de verdampingsinstallatie in Mugardos, La Coruña, Galicië, Spanje het 
onderwerp is geweest van vele parlementaire vragen (bijvoorbeeld schriftelijke vragen 
E-5667/07 en E-5668/07) en een volledig Commissieonderzoek (klacht 2001/2141, een 
hergroepering van een aantal klachten), dat is afgerond in december 2006.

Desondanks heeft de Commissie nogmaals gecontroleerd of de installatie voldoet aan artikel 8 
van Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de 
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Dit artikel bevat de 
volgende bepalingen:

"Domino-effect
1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde autoriteit aan de hand van de door de 
exploitant overeenkomstig de artikelen 6 en 9 verstrekte informatie bepaalt, voor welke 
inrichtingen of groepen inrichtingen de waarschijnlijkheid en de mogelijkheid of de 
gevolgen van een zwaar ongeval groter kunnen zijn ten gevolge van de ligging en de 
nabijheid van die inrichtingen en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.
2. De lidstaten moeten zich ervan vergewissen dat bij de aldus aangewezen inrichtingen:
a) op passende wijze toereikende informatie wordt uitgewisseld om die inrichtingen in staat 
te stellen rekening te houden met de aard en de omvang van het totale gevaar van een zwaar 
ongeval in hun beleid ter preventie van zware ongevallen, hun veiligheidsbeheerssystemen, 
hun veiligheidsrapporten en hun interne noodplannen;
b) voorzieningen worden getroffen voor samenwerking met het oog op de voorlichting van 
de bevolking, en bij het verstrekken van informatie aan de bevoegde autoriteit voor de 
opstelling van de externe noodplannen."

                                               
1 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13–33.
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De informatie die de Spaanse autoriteiten hebben verstrekt, bevestigt dat er is voldaan aan 
de eisen van artikel 8: er heeft een toereikende uitwisseling van informatie plaatsgevonden 
tussen de betrokken installaties (Reganosa, Igemasa, Forestal del Atlántico, S.A). Er is een 
extern noodplan opgesteld, dat te raadplegen is op het internet, zie
http://cpapx.xunta.es/export/sites/default/pcivil/pdf/Reganosa.pdf.

Op bladzijde 102 van dit externe noodplan wordt getoond wat de reikwijdte zou zijn van de 
“domino-effecten” die naar verwachting zullen optreden in geval van ongelukken in de 
installatie.

Conclusies

De Commissie begrijpt dat een installatie als deze impopulair kan zijn onder een bepaald deel 
van de bevolking in het gebied, maar is van mening dat het niet zinnig zou zijn om verdere 
stappen te zetten in deze zaak. In het kader van hun onderzoek naar klacht 2001/2141 hebben 
de diensten van de Commissie de kwestie immers reeds onderworpen aan een diepgravend en 
uitputtend onderzoek naar de naleving van de toepasselijke milieuwetgeving van de Europese 
Gemeenschap. Dit onderzoek is door de Commissie afgerond in december 2006.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Zoals in haar laatste mededeling inzake onderhavig verzoekschrift vermeld, heeft de 
Commissie deze zaak grondig onderzocht. De Commissie was van mening dat er geen sprake 
was van een inbreuk op de milieuwetgeving van de EU en indieners zijn daarover naar 
behoren in kennis gesteld. De Commissie heeft indieners aangeraden alle
beroepsmogelijkheden naar nationaal recht te benutten.

De aanvullende informatie die de Commissie van indieners heeft ontvangen, bevat geen 
informatie die noopt tot een nieuw onderzoek in deze zaak. Daarom verwijst de Commissie 
naar de conclusies van haar eerdere mededeling en herhaalt dat er naar haar mening geen 
redenen zijn in deze zaak verdere stappen te zetten.


