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Lūgumrakstu komiteja

10.11.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0610/2009, ko Pilsoņu rīcības grupas Cenia teritoriju 
aizsardzībai vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Joan Ferrando 
Domenech, par CASTOR pazemes dabasgāzes krātuves projektu Alkanarā, 
Taragonā 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret paredzētā dabasgāzes rezervuāra celtniecību jūras 
piekrastes zonā, pret jūras gāzes vada celtniecību, kā arī pret pārstrādes rūpnīcas celtniecību 
uz sauszemes, apgalvojot, ka projektā nav ņemts vērā vairāku Natura 2000 teritoriju tuvums, 
tostarp Cenia estuārs, Montsia kalnu grēda vai Ebro delta (īpaša putnu aizsardzības teritorija). 
Viņš aicina veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu ievērojamu kaitējumu videi vai 
tuvumā esošajiem dzīvojamiem rajoniem, norādot, ka šī teritorija atrodas virs ģeoloģiskas 
plaisas, kuras gadījumā jāīsteno Seveso II direktīva. Viņš apgalvo, ka ietekmes uz vidi 
novērtējuma deklarācijā attiecībā uz šo projektu nav ņemts vērā iesaistīto pašvaldību viedoklis 
un ka netika meklētas alternatīvas vietas. Viņš apgalvo, ka projekts ietekmēs augsni, 
veģetāciju, faunu un floru, gaisa kvalitāti, jūras ekosistēmu un zivsaimniecību un pārkāps 
Kopienas tiesību aktus (Dzīvotņu direktīva).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 15. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 10. novembrī.

Lūgumraksts

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto iepriekš minētais projekts varētu būt pretrunā 
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vairākām ES vides direktīvām, galvenokārt Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīvai 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 1 un 
grozītajai Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvai 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 2. 

Tika norādīts arī uz problēmjautājumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 16. marta Direktīvu 2003/105/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/82/EK par 
tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kas saistīti ar bīstamām vielām 
(Seveso) 3 un Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvu 2008/1/EK 
par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (PINK) 4. 

Ir vērts atzīmēt, ka šis sarežģītais projekts būtībā sastāv no divām jūras platformām, zemūdens 
gāzes krātuves (izmantojot senu zemūdens naftas atradni), zemūdens gāzes vada 21 km 
garumā un sauszemes gāzes vada astoņu km garumā, kā arī no pārstrādes rūpnīcas, kas 
nodrošina savienojumu ar vispārējiem gāzes sadales sistēmas cauruļvadiem.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Jāatzīmē, ka Komisija nesen jau atbildēja uz vairākiem rakstiskiem jautājumiem par Castor
projekta atbilstību ES vides tiesību aktiem (E-4260/09; E-4261/09; E-4262/09; E-4263/09; 
E-4624/09; E-4265/09; E-4298/09 un E-4299/09, E-3789/10);  
Komisijas dienesti veica rūpīgu izmeklēšanu par CASTOR projekta atbilstību cita starpā 
piemērojamiem ES tiesību aktiem, bet ne tikai, kā norādīts iepriekš;
Rezumējot, tā kā lūgumraksta iesniedzējs — kurš arī iesniedza sūdzību Komisijai — paziņoja, 
ka veiktajā IVN netika ņemtas vērā alternatīvas vietas, ka projekts ietekmēs jūras teritorijas, 
kam raksturīgas jūraszāļu audzes posidonia oceanica (prioritāras sugas), ka ir jāizsniedz 
integrēta vides atļauja un ka jāpiemēro Seveso direktīva, lietas izmeklēšanas kontekstā 
Komisija norādīja uz visiem iepriekš minētajiem jautājumiem. Spānijas varas iestādes sniedza 
informāciju attiecībā uz visiem sūdzības iesniedzēja uzdotajiem jautājumiem;

Varas iestādes paskaidroja, ka projektam tika veikts atbilstošais IVN, organizējot sabiedrisko 
apspriešanu (paziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējumu 2009. gada 23. oktobrī izdeva 
Valsts sekretārs klimata pārmaiņu jautājumos; publicēts Spānijas Oficiālajā laikrakstā Nr. 272 
2009. gada 11. novembrī), ar visām garantijām, tostarp pētījumu par alternatīvām vietām; ka 
projekts tieši vai netieši neietekmē Kopienas nozīmes teritorijas saskaņā ar ES vides tiesību 
aktiem un ka tika ievērota pareiza PINK procedūra, un 2010. gada 2. februārī kompetentā 
varas iestāde (Valensijas reģiona Klimata pārmaiņu ģenerāldirektorāts) izsniedza integrētu
vides atļauju. Tika arī paskaidrots, ka Seveso direktīva nav jāpiemēro, jo direktīvā noteiktās 
robežvērtības nav sasniegtas. To pārbaudīja arī Komisijas dienesti; 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
2 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 97/11/EK (OV L 73, 
14.3.1997., 5. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/35/EK (OV L 156, 
25.6.2003., 17. lpp.).
3 OV L 345, 31.12.2003., 97.–105. lpp.
4 OV L 24, 29.1.2008., 8.–29. lpp.
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Visbeidzot, Komisija saņēma Rūpniecības ministrijas apstiprinātu Enerģētikas politikas un 
kalnrūpniecības ģenerāldirektorāta 2010. gada 7. jūnija rezolūciju (publicēta Spānijas 
Oficiālajā laikrakstā Nr. 145 2010. gada 16. jūnijā), ar ko tiek piešķirta gala administratīvā 
atļauja projekta darbībai. 

Secinājums

Komisija uzskata, ka pēc veiktās rūpīgās izmeklēšana nav konstatējams piemērojamo ES 
vides tiesību aktu pārkāpums un nav pamata turpināt lietas izmeklēšanu. 
Lūgumraksta/sūdzības iesniedzējs tika informēts par iepriekš minēto detalizētā vēstulē.


