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Θέμα: Αναφορά 0610/2009 του Joan Ferrando Domenech, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών για την προστασία των περιοχών 
Cenia, σχετικά με το σχέδιο υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου της στο 
Alcanar της Ταραγόνα 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τη διαφωνία του σχετικά με την προβλεπόμενη κατασκευή δεξαμενής 
αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ανοικτή θάλασσα, ενός θαλάσσιου αγωγού και μιας 
χερσαίας μονάδας επεξεργασίας, με το επιχείρημα ότι το σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη την 
εγγύτητα ορισμένων περιοχών του δικτύου Natura 2000, συμπεριλαμβανομένων των 
εκβολών του ποταμού Cenia, της οροσειράς Montsia και του Δέλτα του ποταμού Έβρου 
(ζώνη ειδικής προστασίας πτηνών). Ζητεί να ληφθούν προφυλάξεις για την αποφυγή 
σημαντικής βλάβης στο περιβάλλον ή στις γειτονικές κατοικημένες περιοχές, αναφέροντας 
ότι η περιοχή βρίσκεται σε γεωλογικό ρήγμα το οποίο απαιτεί την εφαρμογή της οδηγίας 
Seveso II. Ισχυρίζεται ότι η δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με το σχέδιο δεν 
έλαβε υπόψη τη γνώμη των επηρεαζόμενων δήμων και ότι δεν αναζητήθηκαν εναλλακτικές 
τοποθεσίες. Ισχυρίζεται ότι το σχέδιο θα βλάψει το έδαφος, τη βλάστηση, την πανίδα και τη 
χλωρίδα, την ποιότητα του αέρα, τους θαλάσσιους οικοτόπους και τα αλιεύματα και θα 
παραβιάσει την κοινοτική νομοθεσία (οδηγία για τους οικοτόπους).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Η αναφορά
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Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το προαναφερθέν έργο ενδεχομένως παραβιάζει αρκετές 
περιβαλλοντικές οδηγίες της ΕΕ, κυρίως την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 
Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας1 και την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον2, όπως τροποποιήθηκε.

Τέθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την οδηγία 2003/105 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003 για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του 
Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες (Seveso)3 και την οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ)4.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνθετο αυτό έργο αποτελείται βασικά από δύο θαλάσσιες 
πλατφόρμες, υποβρύχια αποθήκευση φυσικού αερίου (αξιοποίηση παλαιών υποβρύχιων 
μεθόδων αναζήτησης πετρελαίου), αγωγό μήκους 21 χιλιομέτρων υποβρυχίως και άλλων 
οκτώ χιλιομέτρων επί της ξηράς και εργοστάσιο που διασφαλίζει τη σύνδεση με τους 
αγωγούς του γενικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Αξίζει ίσως να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει ήδη απαντήσει σε αρκετές γραπτές 
ερωτήσεις σχετικά με το αν συμμορφώνεται το έργο Castor προς την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ τα τελευταία χρόνια (E-4260/09· E-4261/09· E-4262/09· E- 4263/09· E-
4624/09· E-4265/09· E-4298/09 και E-4299/09, E-3789/10·
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διεξήγαγαν ενδελεχή εξέταση της συμμόρφωσης του έργου 
CASTOR προς την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, και μεταξύ άλλων προς τις 
προαναφερθείσες οδηγίες, αλλά όχι μόνο.
Περιληπτικά, δεδομένου ότι ο αναφέρων –ο οποίος επίσης υπέβαλε καταγγελία στην 
Επιτροπή– δήλωσε ότι η ΕΠΕ που διεξήχθη δεν έλαβε υπόψη εναλλακτικές λύσεις, ότι θα 
επηρεάσει θαλάσσιους τόπους που φιλοξενούν posidonia oceanica (είδος προτεραιότητας), 
ότι πρέπει να εκδοθεί ολοκληρωμένη περιβαλλοντική άδεια και ότι εφαρμόζεται η οδηγία 
Seveso, η Επιτροπή έθεσε όλα τα παραπάνω ζητήματα στο πλαίσιο της έρευνας που 
διεξήγαγε επί της υπόθεσης. Οι ισπανικές αρχές προσκόμισαν πληροφορίες σχετικά με όλα τα 
ζητήματα που έθετε η καταγγελία.

Οι αρχές εξήγησαν ότι πραγματοποιήθηκε η κατάλληλη ΕΠΕ για το έργο με δημόσια 
διαβούλευση (δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκδόθηκε στις 23.10.2009 από τον 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
2 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40-48, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5) και την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17).
3 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 97-105.
4 ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8–29.
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υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αλλαγής του Κλίματος και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
της κυβερνήσεως της Ισπανίας αριθ. 272 της 11.11.2009) και όλες τις εγγυήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μελέτης εναλλακτικών λύσεων· ότι δεν θίγονται τόποι κοινοτικής 
σημασίας βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, από το έργο, 
και ότι ακολουθήθηκε η πρέπουσα διαδικασία ΟΠΕΡ και εκδόθηκε ολοκληρωμένη άδεια από 
την αρμόδια αρχή (τη Γενική Διεύθυνση Αλλαγής του Κλίματος της περιφέρειας της 
Βαλένθια) στις 2.2.2010. Επίσης διευκρινίστηκε ότι δεν εφαρμόζεται η οδηγία Seveso επειδή 
οι τιμές δεν υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που ορίζονται στην οδηγία. Ελέγχθηκε και αυτό 
από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή έλαβε τελικά αντίγραφο του ψηφίσματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενεργειακής 
Πολιτικής και Ορυχείων, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Βιομηχανίας, της 7ης Ιουνίου 
2010 (δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Ισπανίας αριθ. 145 της 
16.6.2010), με το οποίο χορηγείται η τελική διοικητική άδεια λειτουργίας του έργου. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, μετά από ενδελεχή έρευνα, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί 
παραβίαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και ότι δεν συντρέχει 
κανένας λόγος να δώσει συνέχεια στην υπόθεση. Ο αναφέρων/καταγγέλλων ενημερώθηκε 
για τα ανωτέρω με αναλυτική επιστολή.


