
CM\838826HU.doc PE452.711v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

10.11.2010

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Joan Ferrando Domenech, spanyol állampolgár által a Cenia vidékét védő 
állampolgári platform nevében benyújtott 0610/2009. számú petíció az 
alcanari (Tarragona) CASTOR földalatti földgáztároló létesítésére irányuló 
projektről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja egy tengeri földgáztároló létesítmény, egy tengeri gázvezeték 
és egy szárazföldi feldolgozóüzem építését, mivel ez a projekt véleménye szerint nincs 
figyelemmel több Natura 2000 terület, köztük a Cenia folyó torkolata, a Montsia hegység, 
valamint az Ebro-delta (különleges madárvédelmi terület) közelségére. Kéri, hogy tegyék meg 
a szükséges intézkedéseket a környezetet vagy a közeli lakóterületeket fenyegető veszélyek 
megelőzése érdekében, tekintettel arra, hogy a terület alatt egy földrajzi törésvonal húzódik, 
ami miatt alkalmazni kell a Seveso II. irányelvet. A petíció benyújtója szerint a projekttel 
kapcsolatos környezeti hatásokról szóló nyilatkozat nem veszi figyelembe az érintett 
települések véleményét, továbbá alternatív helyszínt sem kerestek. A petíció benyújtója úgy 
véli, a projekt hatással lenne a talajra, a növényzetre, az állat - és növényvilágra, a 
levegőminőségre, a tengeri élőhelyekre, valamint a halászatra, és a közösségi jogba ütközne 
(élőhelyekről szóló irányelv).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.
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A petíció

A petíció benyújtója szerint a fenti projekt több európai uniós környezetvédelmi irányelvet is 
sérthet, különösen a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvet1 és az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 
85/337/EGK módosított tanácsi irányelvet2.

A petíció benyújtója a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. december 16-i 
2003/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Seveso)3 és a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv4 vonatkozásában felmerülő kérdéseket is felvet.

Érdemes megjegyezni, hogy ez a bonyolult projekt alapjában véve két tengeri fúrótoronyból, 
egy víz alatti gáztározóból (amely egy régi, víz alatti olajlelőhelyet hasznosít), egy 21 km 
hosszú, víz alatti és egy nyolc kilométeres szárazföldi csővezetékből, valamint az általános 
gázelosztó rendszer csővezetékeivel kapcsolatot biztosító üzemi létesítményből áll.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Érdemes megjegyezni, hogy a Bizottság a Castor-projekt uniós környezetvédelmi 
jogszabályainak való megfelelésére vonatkozóan a közelmúltban már több, írásbeli választ 
igénylő kérdésre is válaszolt (E-4260/09; E-4261/09; E-4262/09; E-4263/09; E-4624/09; E-
4265/09; E-4298/09 és E-4299/09, E-3789/10).  
A Bizottság szolgálatai alaposan megvizsgálták, hogy a CASTOR projekt megfelel-e a 
vonatkozó európai uniós jogszabályoknak, többek között – de nem kizárólag – a fent 
felsoroltaknak.
Összefoglalásul, mivel a petíció benyújtója – aki a Bizottsághoz is panaszt nyújtott be – azt 
állította, hogy az elvégzett környezetvédelmi hatásvizsgálat nem vette figyelembe az 
alternatív lehetőségeket, hogy a projekt befolyásolná a Posidonia oceanica (egy 
veszélyeztetett faj) élőhelyét adó tengeri területeket, hogy integrált környezetvédelmi 
engedélyt kellene kiadni, és hogy az esetre a Seveso-irányelv vonatkozik, a Bizottság a fenti 
problémák mindegyikét felvetette az esettel kapcsolatos vizsgálata keretében. A spanyol 
hatóságok a panaszos által felvetett valamennyi kérdéssel kapcsolatban tájékoztatást adtak.

A hatóságok kifejtették, hogy nyilvános konzultációt és az összes garanciát, így az alternatív 
megoldások vizsgálatát is magában foglaló, megfelelő környezeti hatásvizsgálatot végeztek a 
projekttel kapcsolatban (a környezeti hatásokra vonatkozó nyilatkozatot 2009.10.23-án 
bocsátotta ki az éghajlatváltozás-ügyi államtitkár, és a Spanyol Közlöny 2009.11.11-i 272. 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
2 HL L 175., 1985.7.5., 40–48. o., amelyet a 97/11/EK tanácsi irányelv (HL L 73., 1997.3.14., 
5. o.) és a 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 156., 2003.6.25., 17. o.) 
módosított.
3 HL L 345., 2003.12.31., 97–105. o.
4 HL L 24., 2008.1.29., 8–29. o.
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számában tették közzé), illetve a projekt sem közvetve, sem pedig közvetlenül nem érinti az 
EU természetvédelmi jogszabályai szerinti közösségi jelentőségű területeket, továbbá a 
megfelelő IPPC-eljárásnak megfelelően jártak el, és az illetékes hatóság (Valencia régió 
éghajlatváltozás-ügyi főigazgatósága) 2010.2.2-án integrált jóváhagyást adott ki. Azt is 
ismertették, hogy a Seveso-irányelv nem vonatkozik a projektre, mivel az irányelvben előírt 
határértékeket nem érik el. Ez a Bizottság szolgálatai is ellenőrizték.

A Bizottság végezetül megkapta az Ipari Minisztérium alá tartozó Energiaügyi és Bányászati 
Főigazgatóság 2010. június 7-i (a Spanyol Közlöny 2010.6.16-i 145. számában közzétett) 
határozatának egy példányát, amely megadta a végleges igazgatási jóváhagyást a projekt 
működtetéséhez.

Következtetés

A Bizottság úgy véli, hogy – alapos vizsgálatot követően – nem állapítható meg az 
alkalmazandó európai uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértése, és nem indokolt 
az ügy további vizsgálata. A petíció benyújtóját/panaszost a részletekre kiterjedő levében 
tájékoztatták a fentiekről.


