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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1322/2007, którą złożyli Yolanda Díaz Pérez (Hiszpania) w imieniu 
Izquierda Unida de Galicia, Jesús Ignacion Caselas Pérez, w imieniu 
Federacion Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol z 4 podpisami, 
Bernardo Bastida Sixto, w imieniu Cofradía de pescadores de Ferrol, 
w sprawie uruchomienia stacji regazyfikacji LNG w Mugardos, La Coruña

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykują uruchomienie stacji regazyfikacji LNG „REGANOSA” u ujścia 
rzeki Ferrol w Mugardos, La Coruña, którą postrzegają jako duże zagrożenie dla człowieka 
i środowiska naturalnego. Składający petycję są przekonani, że miało miejsce naruszenie 
dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi oraz dyrektywy Rady 
97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko. 
Przykładowo, odległość stacji regazyfikacji od obszaru zaludnionego wynosząca 90 m jest 
o wiele za mała. Ponadto stacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu 
petrochemicznego. Ponieważ stacja nie znajduje się bezpośrednio nad morzem, wielkie 
tankowce musiałyby przekraczać wąski kanał, którego dno jest zakwalifikowane jako teren 
mający znaczenie dla Wspólnoty. Składający petycję, występujący w imieniu Cofradía de
pescadores, obawiają się o swoje miejsca pracy, jeżeli z powodu działania stacji rzeka stanie 
się martwa. Wyrażają obawy związane z intensywnym wykorzystaniem wody morskiej 
w procesie transformacji gazu płynnego i żądają wprowadzenia zakazu stosowania wody 
morskiej, w przypadku gdyby nie doszło do zamknięcia stacji.

2. Dopuszczalność
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Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 maja 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja

Składający petycję wyjaśniają, że stacja regazyfikacji LNG w miejscowości Mugardos może 
stanowić poważne zagrożenie w przypadku awarii, i zastanawiają się, czy w tym przypadku 
nie doszło do naruszenia dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie 
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi1. 
W petycji zamieszczono również szereg rozważań dotyczących kwestii, które nie wchodzą 
w zakres prawa UE i które ostatecznie powinny zostać przedstawione właściwym 
hiszpańskim organom administracyjnym lub sądowniczym. Komisja nie przedstawi uwag 
dotyczących tych kwestii, ponieważ nie wchodzą one w jej zakres kompetencji.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja jest świadoma faktów poruszonych w petycji, ponieważ stacja regazyfikacji LNG 
w Mugardos, La Coruña, Galicia, Hiszpania była przedmiotem wielu pytań posłów do PE 
(np. pytania pisemne E-5667/07 i E 5668/07), a także pełnego dochodzenia przeprowadzonego 
przez Komisję (skarga 2001/2141 obejmująca kilka skarg) i zamkniętego w grudniu 2006 r.

Niemniej jednak Komisja ponownie sprawdziła zgodność przedmiotowej instalacji z art. 8 
dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa 
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. W artykule tym stwierdza 
się: 

„Efekt domina 
1. Państwa członkowskie zapewnią, że wykorzystując informacje otrzymane od 
prowadzących zakład zgodnie z art. 6 i 9, właściwe organy zidentyfikują zakłady lub grupy 
zakładów, w których prawdopodobieństwo i możliwość lub skutki poważnych awarii mogą 
być wzmożone ze względu na lokalizację takich zakładów lub umiejscowienie ich 
w pobliżu takich zakładów oraz miejsc składowania niebezpiecznych substancji 
w zakładach.
2. Państwa członkowskie muszą zapewnić, że w przypadku takich zakładów:
a) nastąpi właściwa wymiana odpowiednich informacji mająca na celu umożliwienie takim 
zakładom uwzględnienie rodzaju i zasięgu całego niebezpieczeństwa poważnych awarii 
w prezentowanej przez nich polityce przeciwdziałania poważnym awariom, systemach 
zarządzania bezpieczeństwem, sprawozdaniach o bezpieczeństwie oraz w wewnętrznych 
planach operacyjno-ratowniczych;
b) zostaną ustanowione przepisy dotyczące współpracy przy informowaniu opinii 
publicznej oraz dostarczania właściwym organom informacji koniecznych do 
przygotowania zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych”.
Z informacji przekazanych przez hiszpańskie władze wynika, że wymogi określone w art. 8 
                                               
1 Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13–33.
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są spełniane: między przedmiotowymi instalacjami (Reganosa, Igemasa, Forestal 
del Atlántico, S.A) nastąpiła wymiana odpowiednich informacji; zewnętrzny plan 
operacyjno-ratowniczy został sporządzony i jest dostępny w Internecie pod adresem:  

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

a na stronie 102 tego planu określono zasięg ewentualnego „efektu domina”, jaki można 
było przewidzieć w przypadku awarii w przedmiotowej stacji.

Wnioski

Komisja rozumie, że tego typu stacja może nie cieszyć się sympatią określonych grup 
okolicznych mieszkańców, ale uważa, że dalsze zajmowanie się tą kwestią jest bezcelowe, 
gdyż była ona przedmiotem dokładnej i wyczerpującej oceny ze strony służb Komisji, 
mającej na celu sprawdzenie zgodności z odnośnym prawodawstwem UE w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, przeprowadzonej w kontekście dochodzenia w związku ze skargą 
2001/2141 i zamkniętej przez Komisję w grudniu 2006 r.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Komisja dokładnie zbadała sprawę, zgodnie z ostatnim komunikatem w sprawie niniejszej 
petycji. Nie stwierdzono żadnego naruszenia prawa unijnego, o czym poinformowano należycie 
składających petycję. Komisja poradziła również składającym petycję, aby wykorzystali 
wszystkie środki odwoławcze dostępne w prawie krajowym. 

Dodatkowe informacje przekazane przez składających petycję nie zawierały żadnych nowych 
informacji, które wystarczyłyby do ponownego zbadania sprawy. Dlatego też Komisja odsyła 
do poprzedniego komunikatu i powtarza, że jej zdaniem nie istnieje żaden powód do dalszego 
badania tej sprawy. 


