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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

10.11.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0610/2009, ingediend door Joan Ferrando Domenech 
(Spaanse nationaliteit), namens de Actiegroep voor de bescherming van de 
Cenia-gebieden, over het Castor-project voor de ondergrondse opslag van 
aardgas in Alcanar, in de Spaanse provincie Tarragona

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de geplande bouw van een opslagruimte voor aardgas in zee, een 
mariene pijplijn en een verwerkingsinstallatie op het vasteland, met als argument dat het 
project geen rekening houdt met de nabijheid van een aantal Natura 2000-gebieden, zoals het 
estuarium van de Cenia, de Montsia-bergketen en de delta van de Ebro (speciaal 
vogelbeschermingsgebied). Hij vraagt dat er voorzorgen worden genomen om aanzienlijke 
schade aan de omgeving en de nabijgelegen woongebieden te voorkomen en wijst erop dat het 
gebied op een geologische breuk ligt, wat betekent dat de Seveso II-richtlijn moet worden 
toegepast. Hij beweert dat in de verklaring betreffende de milieu-impact van het project geen 
rekening is gehouden met de mening van de betrokken gemeenten en dat er niet is gezocht 
naar alternatieve locaties. Hij stelt voorts dat het project invloed zou hebben op de bodem, 
plantengroei, fauna en flora, luchtkwaliteit, mariene habitats en visbestanden en dat het een 
schending zou vormen van de communautaire wetgeving (de Habitatrichtlijn).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Inhoud van het verzoekschrift
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Volgens indiener kan voornoemd project een inbreuk vormen op diverse milieurichtlijnen van 
de EU, in het bijzonder Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna1 en 
Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten2, zoals gewijzigd.

Ook zijn er bezwaren naar voren gebracht met betrekking tot Richtlijn 2003/105/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG 
van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken (de Seveso II-richtlijn)3 en Richtlijn 2008/1/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging (de IPPC-richtlijn)4.

Opgemerkt moet worden dat dit complexe project in principe bestaat uit twee platforms op 
zee, een opslagruimte voor aardgas in zee (waarbij gebruikgemaakt wordt van een 
olieverkenningsinstallatie in zee), een pijpleiding van 21 km onder water en nog eens 8 km 
over land, en een beheersinstallatie, die moet zorgen voor de verbinding met het algemene 
pijpleidingennetwerk voor de gasdistributie.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift

Het dient te worden vermeld dat de Commissie de afgelopen jaren al op diverse schriftelijke 
vragen inzake de naleving door het Castor-project van de EU-milieuwetgeving heeft 
geantwoord (E-4260/09; E-4261/09; E-4262/09; E-4263/09; E-4624/09; E-4265/09; E-
4298/09 en E-4299/09, E-3789/10).
De diensten van de Commissie hebben een grondig onderzoek verricht naar de naleving door 
het CASTOR-project van de geldende EU-wetgeving, met inbegrip van (maar niet uitsluitend) 
de voorgaande kwesties.
Indiener, die een klacht heeft ingediend bij de Commissie, beweert dat bij de verrichte MEB 
geen rekening is gehouden met alternatieven, dat het project gevolgen zou hebben voor 
mariene gebieden waar zich de posidonia oceanica (een prioritaire soort) bevindt, dat een 
integrale milieuvergunning moet worden afgegeven en dat de Seveso II-richtlijn van 
toepassing zou zijn. Kort samengevat kan worden gezegd dat de Commissie alle voornoemde 
kwesties in het kader van haar onderzoek naar het geval, heeft behandeld. De Spaanse 
autoriteiten hebben ten aanzien van alle door indiener naar voren gebrachte punten informatie 
verstrekt.

De autoriteiten hebben verklaard dat er een uitgebreide MEB heeft plaatsgevonden, met 
inbegrip van een openbare raadpleging (de milieueffectrapportage is op 23 oktober 2009 door 
de staatssecretaris van Klimaatverandering uitgebracht en in het Spaanse Staatsblad nr. 272 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48, zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG van de Raad 
(PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5) en Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de 
Raad (PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17).
3 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 97-105.
4 PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8-29.
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van 11 november 2009 gepubliceerd) en alle vereiste garanties, inclusief een onderzoek naar 
alternatieven; dat er op grond van de EU-natuurbehoudswetgeving, direct dan wel indirect, 
geen gebieden van communautair belang worden getroffen door het project; en dat er een 
adequate IPPC-procedure is gevolgd en op 2 februari 2010 een geïntegreerde vergunning is 
afgegeven door de bevoegde autoriteit (het directoraat-generaal voor klimaatverandering van 
de regio Valencia). Ook is uitgelegd dat de Seveso II-richtlijn niet van toepassing is, 
aangezien de in die richtlijn opgenomen drempelwaarden niet worden gehaald. Dit is 
vervolgens gecontroleerd door de diensten van de Commissie.

De Commissie ontving uiteindelijk een exemplaar van het besluit van het Spaanse directoraat-
generaal voor energiebeleid en mijnbouw, dat valt onder het Spaanse ministerie van Industrie, 
van 7 juni 2010 (zoals gepubliceerd in het Spaanse Staatsblad nr. 145 van 16 juni 2010), 
waarin de definitieve bestuurlijke toestemming voor de uitvoering van het project werd 
gegeven.

Conclusie

De Commissie is na grondig onderzoek van oordeel dat er geen schending van de geldende 
EU-milieuwetgeving kan worden vastgesteld en dat er geen reden is de zaak verder voort te 
zetten. Indiener/klager is hierover in een gedetailleerde brief ingelicht.


