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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1322/2007 Petiția nr. 1322/2007, adresată de Yolanda Díaz Pérez, 
de cetățenie spaniolă, în numele „Izquierda Unida de Galicia” (Stânga Unită 
din Galicia), de Jesús Ignácio Caselas Pérez, în numele Federației „Roi 
Xordo de AAVV” a zonei urbane din Ferrol, însoțită de alte 4 semnături, și 
de Bernardo Bastida Sixto, în numele „Cofradía de Pescadores de Ferrol” 
(Asociația pescarilor din Ferrol), privind deschiderea unei stații de 
regazeificare în Mugardos, La Coruña

1. Rezumatul petiției

Petiționarii critică deschiderea stației de regazeificare „Reganosa” în estuarul râului Ferrol, în 
Murgados, La Coruña, pe care aceștia o consideră ca fiind un risc major pentru oameni și 
mediu. Petiționarii sunt convinși că legislația comunitară a fost încălcată, inclusiv Directivele 
96/82/CE ale Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente 
majore care implică substanțele periculoase și 97/11/CE din 3 martie 1997 de modificare a 
Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului. De exemplu, stația este situată mult prea aproape de zonele rezidențiale (la doar 90 
m). În plus, aceasta se află în imediata apropiere a unui complex petrochimic. Întrucât stația 
nu este situată direct lângă mare, tancuri de mari dimensiuni ar fi nevoite să treacă printr-un 
canal îngust cu subsol marin, care a fost declarat sit de interes comunitar. Petiționarii 
asociației „Cofradía de Pescadores” se tem că vor rămâne fără serviciu dacă din cauza stației 
de gaz râul va înceta să mai susțină viața. Aceștia sunt îngrijorați în legătură cu folosirea 
excesivă a apei de mare în procesul de transformare a lichidului în gaz și solicită interzicerea 
utilizării acesteia în cazul în care stația nu este închisă. 

2. Admisibilitate
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Declarată admisibilă la 7 mai 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații conform 
articolului 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009,

Petiția

Petiționarii explică faptul că stația de regazeificare din Mugardos poate prezenta riscuri 
serioase în caz de accident și se întreabă dacă a fost respectată, în această situație, Directiva 
96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente 
majore care implică substanțe periculoase1.  De asemenea, petiția conține o serie de 
considerații referitoare la aspecte care nu intră sub incidența domeniului de aplicare a 
legislației comunitare și care ar trebui, în cele din urmă, să fie aduse la cunoștința 
organismelor administrative sau judiciare competente spaniole. Comisia nu dorește să prezinte 
observații pe marginea acestora, întrucât ele nu sunt de competența sa.

Observațiile Comisiei asupra petiției

Comisia are cunoștință de faptele expuse în petiție, întrucât stația de regazeificare din 
Mugardos La Coruña, Galicia, Spania a făcut obiectul a numeroase întrebări PE (de 
exemplu, întrebările cu solicitare de răspuns scris E-5667/07 și E 5668/07), iar o anchetă 
detaliată a Comisiei (plângerea nr. 2001/2141, care regrupează o serie de plângeri) a fost 
finalizată în luna decembrie 2006.

Cu toate acestea, Comisia a reevaluat conformitatea stației cu articolul 8 din Directiva 
96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente 
majore care implică substanțe periculoase. Articolul respectiv prevede: 

 „Efectele în lanț 
1. Statele membre se asigură că autoritatea competentă, utilizând toate informațiile primite 
de la operatori conform articolelor 6 și 9, identifică entitățile sau grupurile de entități în 
cadrul cărora probabilitatea și posibilitatea producerii unui accident major, precum și a 
consecințelor acestuia, sunt mai mari din cauza amplasării și a proximității unor astfel de 
entități, precum și din cauza stocurilor de substanțe periculoase existente în acestea;
2. Statele membre trebuie să se asigure că, în cazul în care sunt identificate astfel de 
entități:
(a) are loc un schimb adecvat de informații corespunzătoare pentru a le permite acestor 
entități să aibă în vedere natura și amploarea pericolului global de accident major în cadrul 
politicilor lor de prevenire a accidentelor majore, în cadrul planurilor de management al 
siguranței, al rapoartelor asupra siguranței și al planurilor de urgență interne;
(b) se prevede cooperarea în vederea informării publicului și a furnizării de informații către 
autoritățile competente pentru pregătirea planurilor de urgență externe”.
Informațiile furnizate de autoritățile spaniole confirmă faptul că cerințele articolului 8 sunt 
îndeplinite: s-a realizat un schimb de informații pertinente între instalațiile respective 
(Reganosa, Igemasa, Forestal del Atlántico, S.A), s-a elaborat un plan de urgență extern 
                                               
1 JO L 10, 14.1.1997, p. 13-33
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care este disponibil pe internet la adresa:  

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

iar la pagina 102 a planului de urgență extern se precizează amploarea posibilelor „efecte în 
lanț” care ar putea fi prevăzute în cazul unor accidente la stația respectivă.

Concluzii

Comisia înțelege că acest tip de stație ar putea să nu fie pe placul unui anumit sector al 
populației învecinate, însă consideră că nu are rost să se urmărească mai departe această 
chestiune, care a făcut deja obiectul unei evaluări detaliate și exhaustive din partea serviciilor 
sale în vederea verificării conformității cu legislația comunitară aplicabilă în materie de 
mediu, în contextul investigării de către acestea a plângerii nr. 2001/2141 care a fost închisă 
de Comisie în luna decembrie 2006.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010,

Comisia a examinat în detaliu acest caz, așa cum se menționează în ultima sa comunicare 
privind petiția. Nu s-a identificat nicio încălcare a dreptului UE din domeniul mediului, iar 
petiționara a fost informată corespunzător. Comisia a recomandat, de asemenea, petiționarei, 
să utilizeze căile de atac disponibile în cadrul dreptului național. 

Informațiile suplimentare primite de la petiționară nu conțin nicio nouă informație care să 
permită reexaminarea cazului. Prin urmare, Comisia amintește concluziile comunicării sale 
anterioare și reiterează faptul că, în opinia sa, nu există motive pentru întreprinde alte acțiuni 
cu privire la această chestiune. 


