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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0610/2009 af Joan Ferrando Domenech, spansk statsborger, for 
borgergruppen "Plataforma ciudadana de defensa de las tierras de Cenia" om 
CASTOR-projektet til undergrundsoplagringen af naturgas i Alcanar, Tarragona

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod projektet til bygning af et raffinaderi på land, en undersøisk 
rørledning og et offshore-reservoir til oplagring af naturgas, med den begrundelse, at projektet 
ikke tager hensyn til en række Natura 2000-områder i området, bl.a. Cenia-flodmundingen, 
Montsia-bjergkæden og Ebro-deltaet (særligt beskyttet område for fugle). Han slår til lyd for, 
at der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger for at undgå vidtrækkende skade på miljøet og 
nærliggende boligområder, og oplyser, at området ligger over en forkastningszone, hvilket 
kræver gennemførelse af Seveso II-direktivet. Han fastholder, at erklæringen om 
miljøkonsekvenser vedrørende projektet ikke tog hensyn til tilkendegivelser fra de berørte 
kommuner, og at der ikke blev søgt alternative placeringer. Han fastholder, at projektet ville 
påvirke jordbunden, vegetation, fauna og flora, luftkvaliteten, maritime habitatområder og 
fiskeri og overtræde fællesskabsretten (habitatdirektivet).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andragendet

Ifølge andrageren er ovennævnte projekt muligvis i strid med flere EU-miljødirektiver, 
navnlig Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevarelse af naturtyper samt vilde dyr 
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og planter1 og Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet2, som ændret.

Der blev desuden rejst spørgsmål vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/105/EF af 16. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer (Seveso)3, og Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening (IPPC)4.

Det er værd at bemærke, at dette komplekse projekt grundlæggende består af to havplatforme, 
undersøisk oplagring af gas (der drages fordel af gammel undersøisk olieprospektering), en 
rørledning på 21 km under vandet og yderligere 8 km på land samt et raffinaderi, som sikrer 
forbindelsen til det almindelige gasdistributionssystems rørledninger.

Kommissionens bemærkninger

Det er værd at bemærke, at Kommissionen på det seneste allerede har svaret på en række 
skriftlige forespørgsler om, hvorvidt CASTOR-projektet overholder EU's miljølovgivning 
(E-4260/09, E-4261/09, E-4262/09, E-4263/09, E-4624/09, E-4265/09, E-4298/09, E-
4299/09 og E-3789/10). 
Kommissionens tjenestegrene har gennemført en grundig undersøgelse af CASTOR-
projektets overholdelse af gældende EU-lovgivning, bl.a. som anført ovenfor.
Idet andrageren – der også indgav en klage til Kommissionen – anførte, at den gennemførte 
VVM-undersøgelse ikke tog højde for alternativer, at havlokaliteter med posidonia oceanica
(en prioriteret art) ville blive påvirket, at der burde udstedes en integreret miljøtilladelse, og at 
Sevesodirektivet ville finde anvendelse, rejste Kommissionen alle førnævnte spørgsmål i 
forbindelse med sin undersøgelse af sagen. De spanske myndigheder fremlagde oplysninger 
vedrørende alle de spørgsmål, der blev rejst i klagen.

Myndighederne forklarede, at der var gennemført en korrekt VVM-undersøgelse af projektet 
med offentlig høring (erklæring om indvirkningen på miljøet udstedt den 23. oktober 2009 af 
ministeriet for klimaændringer og offentliggjort i Spaniens officielle tidende nr. 272 af 11. 
november 2009) og alle garantier, herunder en undersøgelse af alternativer, at ingen 
lokaliteter af fællesskabsbetydning i henhold til EU's naturlovgivning ville blive påvirket af 
projektet, hverken direkte eller indirekte, at den korrekte IPPC-procedure blev fulgt, og at den 
kompetente myndighed (generaldirektoratet for klimaændringer i Valenciaregionen) udstedte 
en integreret tilladelse den 2. februar 2010. Det blev desuden forklaret, at Sevesodirektivet 
ikke finder anvendelse, eftersom de grænseværdier, der fastlægges i direktivet, ikke er nået. 
Dette blev ligeledes kontrolleret af Kommissionens tjenestegrene.

Endelig indhentede Kommissionen en kopi af beslutningen af 7. juni 2010 fra 
generaldirektoratet for energipolitik og minedrift, som henholder sig til industriministeriet, 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48, som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5) og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).
3 EUT L 345 af 31.12.2003, s. 97-105.
4 EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8-29.
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(offentliggjort i Spaniens officielle tidende nr. 145 af 16. juni 2010), hvori der gives endelig 
administrativ godkendelse af projektets drift.

Konklusion

Kommissionen konkluderer på baggrund af grundige undersøgelser, at der ikke har kunnet 
påvises nogen overtrædelse af den gældende EU-miljølovgivning, og at der ikke er 
grundlag for at forfølge sagen. Andrageren/klageren er blevet informeret om ovenstående i 
en detaljeret skrivelse."


