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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

10.11.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0610/2009, którą złożył Joan Ferrando Domenech (Hiszpania), 
w imieniu Obywatelskiej Grupy Działania na rzecz Ochrony Obszaru Cenii, 
w sprawie projektu podziemnego magazynu gazu ziemnego CASTOR 
w Alcanar, Tarragona 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się planowanej budowie przybrzeżnego zbiornika retencyjnego 
gazu ziemnego, morskiego rurociągu i nadbrzeżnego zakładu przetwarzania, przekonując, 
że projekt ten nie uwzględnia bliskiego położenia kilku obszarów Natura 2000, w tym ujścia 
Cenii, łańcucha górskiego Montsia czy delty Ebro (obszar specjalnej ochrony ptaków). 
Wzywa on do podjęcia środków ostrożności w celu zapobieżenia znacznym zniszczeniom 
w środowisku czy na pobliskich terenach mieszkalnych, informując, że przedmiotowy obszar 
jest usytuowany na uskoku geologicznym wymagającym zastosowania dyrektywy Seveso II. 
Składający petycję utrzymuje, że w oświadczeniu w sprawie oddziaływania na środowisko 
rzeczonego projektu nie uwzględniono opinii zainteresowanych gmin, nie szukano też 
alternatywnych lokalizacji. Twierdzi on, że przedsięwzięcie to wpłynie na glebę, wegetację, 
faunę i florę, jakość powietrza, siedliska morskie i łowiska oraz naruszy prawodawstwo 
wspólnotowe (dyrektywa siedliskowa).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Petycja
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Według składającego petycję wspomniany wyżej projekt może być sprzeczny z niektórymi 
dyrektywami UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, głównie z dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory1oraz dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne2, zgodnie ze zmianami. 

Zostały podniesione również kwestie związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 96/82/WE w sprawie 
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi 
(Seveso)3oraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 
2008 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)4. 

Należy zauważyć, że ten złożony projekt obejmuje budowę dwóch platform morskich, 
podwodnego magazynu gazu (korzystając z dawnej podwodnej platformy wiertniczej), 
podwodnego rurociągu o długości 21 km i rurociągu lądowego o długości 8 km oraz 
pomieszczeń technicznych, zapewniając połączenie z głównym systemem gazociągów.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Warto wspomnieć, że ostatnio Komisja odpowiedziała już na szereg pisemnych pytań 
dotyczących zgodności projektu CASTOR z prawem ochrony środowiska UE (E-4260/09; 
E-4261/09; E-4262/09; E-4263/09; E-4624/09; E-4265/09; E-4298/09 oraz E-4299/09, E-
3789/10).
Służby Komisji przeprowadziły szczegółowe badanie zgodności projektu CASTOR z 
mającymi zastosowanie przepisami UE, w tym, chociaż nie tylko, z przepisami 
wymienionymi powyżej. 
Podsumowując, ponieważ składający petycję, który złożył również skargę do Komisji, 
stwierdził, że w przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) nie 
uwzględniono tego, że projekt wpłynie negatywnie na obszary morskie, będące miejscem 
występowania rośliny Posidonia oceanica (gatunek o znaczeniu priorytetowym), że należy 
wydać zintegrowaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz że ma zastosowanie 
dyrektywa Seveso, Komisja zajęła się wszystkimi powyższymi kwestiami w ramach badania 
przedmiotowej sprawy. Władze hiszpańskie przedstawiły informacje dotyczące wszystkich 
kwestii podniesionych przez skarżącego.

Władze wyjaśniły, że przeprowadzono odpowiednią ocenę OOŚ projektu wraz z konsultacją 
społeczną (oświadczenie o oddziaływaniu na środowisko wydane w dniu 23 października 
2009 r. przez sekretarza stanu ds. zmiany klimatu, opublikowane w hiszpańskim dzienniku 
urzędowym pod nr 272 z dnia 11 listopada 2009 r.) i przy zapewnieniu wszelkich gwarancji, 
w tym przeprowadzając badanie alternatyw. Władze hiszpańskie dodały, że projekt nie 
wywiera negatywnego wpływu (bezpośrednio ani pośrednio) na tereny mające znaczenie dla 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, p. 40–48, zmieniona dyrektywą Rady 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5) oraz 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17).
3 Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 97–105.
4 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8–29.
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Wspólnoty zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony środowiska oraz że 
przeprowadzono odpowiednią procedurę IPPC, a właściwy organ (Dyrekcja Generalna ds. 
Zmiany Klimatu regionu Walencji) wydał w dniu 2 lutego 2010 r. zintegrowane pozwolenie. 
Wyjaśniono również, że dyrektywa Seveso nie ma zastosowania, ponieważ progi określone w 
dyrektywie nie zostały osiągnięte. Służby Komisji także przeprowadziły kontrolę w tym 
zakresie. 

Ponadto Komisja otrzymała kopię rezolucji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Energetycznej i 
Przemysłu wydobywczego przy Ministerstwie Przemysłu z dnia 7 czerwca 2010 r. 
(opublikowanej w hiszpańskim dzienniku urzędowym pod nr 145 z dnia 16 czerwca 2010 r.), 
na mocy której udzielone zostało ostateczne pozwolenie administracyjne na realizację 
projektu. 

Wniosek

Komisja stwierdza, po przeprowadzeniu szczegółowego badania, że nie zostały naruszone 
przepisy UE dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz że nie istnieją przesłanki do 
dalszego rozpatrywania przedmiotowej sprawy. Składający petycję/skarżący został o tym 
poinformowany w szczegółowym piśmie.


