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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0610/2009 dėl požeminės gamtinių dujų saugyklos projekto 
CASTOR Alkanare (Taragona), kurią pateikė ispanų tautybės pilietis Joan 
Ferrando Domenech Piliečių veiksmų grupės už Senijos apylinkių apsaugą 
vardu 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja numatomai gamtinių dujų saugyklos jūroje statybai, 
vamzdyno tiesimui jūra ir perdirbimo įmonės statybai ant kranto ir teigia, kad rengiant 
projektą neatsižvelgta į netoliese esančias pagal programą „Natura 2000“ saugomas vietoves, 
tarp jų Senijos upės žiotis, Moncijos kalnų grandinę ar Ebro upės deltą (specialios paukščių 
apsaugos teritorija). Jis ragina imtis atsargumo priemonių ir užkirsti kelią didžiulei žalai, kuri 
gali būti padaryta aplinkai ar netoliese esančioms gyvenvietėms, ir nurodo, kad vietovė yra 
virš geologinio sprūdžio teritorijos, taigi būtina įgyvendinti II Seveso direktyvą. Jis pabrėžia, 
kad projekto poveikio aplinkai deklaracijoje neatsižvelgta į savivaldybių, kurioms aktualus šis 
klausimas, nuomonę ir kad neieškota pakaitinių vietovių. Jo teigimu, įgyvendinant projektą 
būtų neigiamai paveikta dirvožemis, augalija, gyvūnija ir augmenija, oro kokybė, jūros 
buveinės bei žuvininkystė ir pažeisti Bendrijos teisės aktai (Buveinių direktyva).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticija

Pasak peticijos pateikėjo, įgyvendinant minėtą projektą gali būti pažeistos kelios ES aplinkos 
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direktyvos, visų pirma 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1 ir 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 
85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo2 su 
pakeitimais. 

Taip pat iškelti klausimai, susiję su 2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/105, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su 
pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (Seveso)3, ir su 2008 m. 
sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (TIPK)4. 

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad šį sudėtingą projektą iš esmės sudaro dvi jūroje veikiančios 
platformos, povandeninė dujų saugykla (pasinaudojant sena povandenine naftos žvalgyba) ir 
21 kilometrą po vandeniu ir 8 kilometrus  žeme nutiestas vamzdynas, taip pat perdirbimo 
įmonė, užtikrinanti ryšį su bendrais dujų skirstomosios sistemos vamzdynais.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Galbūt vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad neseniai Komisija atsakė į keletą raštu pateiktų 
klausimų dėl projekto „Castor“ atitikties ES aplinkos teisei (Nr. E-4260/09; E-4261/09; E-
4262/09; E-4263/09; E-4624/09; E-4265/09; E-4298/09 ir  E-4299/09, E-3789/10).
Komisijos tarnybos išsamiai ištyrė, inter alia, projekto CASTOR atitiktį taikytinai ES teisei
ir ne tik jai, kaip matyti iš to, kas  išvardyta pirmiau.
Apibendrinus galima pasakyti, kad atsižvelgdama į tai, jog peticijos pateikėjas, kuris taip pat 
pateikė skundą Komisijai, teigė, kad vertinant poveikį aplinkai neatsižvelgta į kitas galimybes 
ir kad įgyvendinant projektą bus kenkiama jūrų vietovėms, kuriose auga jūsų žolė posidonia 
oceanica (prioritetinė rūšis), taip pat kad turėtų būti suteiktas integruotas aplinkosaugos 
leidimas ir taikoma Seveso direktyva, visus minėtus klausimus Komisija iškėlė tirdama šį 
atvejį. Ispanijos valdžios institucijos suteikė informaciją visais skundo pateikėjo iškeltais 
klausimais.

Ispanijos valdžios institucijos paaiškino, kad atitinkamas poveikio aplinkai vertinimas atliktas 
surengus viešąsias konsultacijas (2009 m. spalio 23 d. valstybės sekretorius klimato kaitai 
pateikė poveikio aplinkai ataskaitą, kuri buvo paskelbta 2009 m. lapkričio 11 d. Ispanijos 
oficialiajame leidinyje) ir gautos visos garantijos, įskaitant kitų galimybių tyrimą; kad 
projektas nepakenks jokiai Bendrijos svarbos teritorijai pagal ES gamtos apsaugos teisės 
aktus, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, taip pat kad buvo taikyta atitinkama taršos integruotos 
prevencijos bei kontrolės procedūra ir kompetentinga institucija (Valensijos regiono 
generalinis klimato kaitos direktoratas) 2010 m. vasario 2 d. suteikė integruotąjį leidimą.  
Taip pat buvo paaiškinta, kad Seveso direktyva netaikytina, nes nepasiektos direktyvoje 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p.  7–50.
2 OL  L 175, 1985 7 5, p. 40–48 su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyvoje 97/11/EC 
(OL L 73, 1997 3 14, p. 5) ir Europos Parlamento bei Tarybos direktyvoje 2003/35/EB (OL
L 156, 2003 6 25, p. 17).
3 OL L 345, 2003 12 31, p. 97–105.
4 OL L 24, 2008 1 29, p. 8–29.
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nustatytos ribos. Be to, Komisijos tarnybos tai patikrino. 

Galiausiai 2010 m. birželio 7 d. Komisija gavo Energetikos politikos ir kasybos pramonės 
generalinio direktorato prie Pramonės ministerijos nutarimo (paskelbto 2010 m. birželio 16 d. 
Ispanijos oficialiajame leidinyje Nr. 145), kuriuo suteikiamas galutinis administracinis 
leidimas įgyvendinti projektą, kopiją.  

Išvada

Komisija mano, kad atlikus nuodugnų tyrimą negalima nustatyti jokio taikytinų ES teisės 
aktų pažeidimo ir kad nėra pagrindo tęsti šio atvejo tyrimą. Peticijos ir (arba) skundo 
pateikėjui  apie tai pranešta išsamiu raštu.“


