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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 1077/2008, внесена от г-жа Véronique Robert, с френско 
гражданство, относно проекта за метанов терминал „Pegaz“ и неговото 
негативно влияние върху устието на Gironde и района Médoc

Петиция 1133/2008, внесена от г-жа Françoise Bourgnon, с френско 
гражданство, относно проекта за метанов терминал Pegaz и неговото 
негативно влияние върху устието на река Gironde и района Médoc

Петиция 1333/2008, внесена от J.P.Robert, с френско гражданство, относно 
предложението за изграждане и въвеждане в експлоатация на терминал за 
втечнен природен газ в устието на р. Gironde, близо до Le Verdon-Médoc

Петиция 1585/2008, внесена от г-жа Josiane Nouvel, с френско гражданство, 
относно проекта за метанов терминал Pegaz и неговото негативно влияние 
върху устието на река Gironde и района Médoc

1. Резюме на петиция 1077/2008

Вносителката на петицията изразява загриженост относно проекта за метанов терминал 
„Pegaz“, който се намира на територия, класифицирана като защитена морска 
територия по Натура 2000. Според вносителката на петицията, предвиденият комплекс, 
който включва три контейнера за течен природен газ, би оказал негативно влияние 
върху устието на Gironde, мочурищата Bec d'Ambes и специфичната геоморфология на 
целия район Médoc. Вносителката счита, че проектът би нарушил Директивата за 
местообитанията (97/62/EО) и Директивата за птиците (97/49/EО), като твърди, че той 
прилича на Севезо II, тъй като изисква изграждането на газопроводна мрежа, която не е 
включена в проекта на заявление за одобрение от органите на префектурата. 
Вносителката иска Европейският парламент да проучи тези твърдения за нарушения на 
законодателството на Общността.



PE424.008REV 2/5 CM\797216BG.doc

BG

Резюме на петиция 1133/2008

Вносителката на петицията възразява срещу осъществяването на проекта Pegaz за 
построяване на метанов терминал в област, която е в процес на обявяване за защитена 
морска зона в рамките на Натура 2000. Вносителката твърди, че проектът, който 
включва три резервоара за втечнен природен газ (ВПГ) би имал неблагоприятни 
последици за устието на река Gironde, тресавищата Bec d'Ambes и целия район Médoc, 
който има специален геоложки състав. Вносителката счита, че проектът би нарушил 
директивите за местообитанията (97/62/ЕО) и дивите птици (97/49/ЕО). Според нея 
планираната инсталация е от типа Севезо II и ще включи изграждането на газопроводна 
мрежа, която не присъства в проекта, с който се кандидатства за разрешение от 
префектурата. Вносителката иска от Европейския парламент да разследва тези 
предполагаеми нарушения на правото на Общността.

Резюме на петиция 1333/2008

Вносителят на петицията, действащ от името на стотици местни жители и съвместно с 
няколко асоциации, се обявява против проекта за изграждане на масивен промишлен 
комплекс за втечнен природен газ в изключително красива област, намираща се на 
естуара на река Gironde. Зоната, която е предложена за благоустрояване, е защитена 
съгласно Директивата за местообитанията, а алтернативните зони, като промишлената 
зона близо до la Rochelle, изглежда не са били разгледани достатъчно сериозно от 
поддръжниците на проекта. Освен това вносителят на петицията счита, че този проект 
би бил в нарушение на някои от изискванията на Директива Севезо (Seveso). 
Вносителят посочва, че не е била проведена оценка на въздействието върху околната 
среда, нито стратегическа оценка за въздействието върху околната среда във връзка с 
тръбопроводите, свързващи терминала с регионалната енергийна мрежа. Предложената 
територия е област, защитена по силата на Директивата за птиците, а също така е 
геологически непригодна за такива промишлени цели. Зоната не е подходяща и поради 
близостта на много мореплавателни съдове и други, използвани за развлечение, както и
на съседното пристанище Royan. Самият промишлен процес, ако бъде реализиран, би 
довел до отделяне на няколко вида токсични отпадъчни продукти, които сериозно ще 
застрашат редица биологични видове, срещани само в този участък на река Gironde, 
като например атлантическата есетра. Изграждането на такъв проект ще навреди 
сериозно на развитието на екологичния туризъм в тази част на река Gironde и в Charente 
Maritime, където този туризъм е ценен източник на доходи и заетост.

Резюме на петиция 1585/2008

Вносителката на петицията изразява загриженост относно проекта за метанов терминал 
„Pegaz“, който се намира на територия, класифицирана като защитена морска 
територия по Натура 2000. Според вносителката на петицията, предвиденият комплекс, 
който включва три контейнера за течен природен газ, би оказал негативно влияние 
върху устието на Gironde, мочурищата Bec d'Ambes и специфичната геоморфология на 
целия район Médoc. Вносителката счита, че проектът би нарушил Директивата за 
местообитанията (97/62/EО) и Директивата за птиците (97/49/EО), като твърди, че той 
прилича на Севезо II, тъй като изисква изграждането на газопроводна мрежа, която не е 
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включена в проекта на заявление за одобрение от органите на префектурата. 
Вносителката иска Европейският парламент да проучи тези твърдения за нарушения на 
законодателството на Общността.

2. Допустимост

Петиция 1077/2008 обявена за допустима на 16 декември 2008 г. Комисията е 
приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

Петиция 1133/2008 обявена за допустима на 5 февруари 2009 г. Комисията е приканена 
да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

Петиция 1333/2008 обявена за допустима на 20 февруари 2009 г. Комисията е 
приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

Петиция 1585/2008 обявена за допустима на 19 март 2009 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 15 май 2009 г.

Петициите се отнасят до проект за изграждане на масивен промишлен комплекс за 
втечнен природен газ (т.нар. проект Pegaz) в устието на река Gironde в Le Verdon-sur-Mer 
(Gironde). Проектът ще включва три резервоара за газ (диаметър 85 м, височина 47 м), 
инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, 
тръбопроводи и други свързани с тях промишлени съоръжения. 
Вносителите на петициите възразяват срещу осъществяването на проекта Pegaz за 
построяване на метанов терминал в област, която е в процес на обявяване за защитена 
морска зона в рамките на Натура 2000. Те твърдят, че проектът би имал 
неблагоприятни последици за устието на река Gironde, мочурищата Bec d'Ambes и 
целия район Médoc, който има специален геоложки състав. Вносителите на петициите 
считат, че проектът би нарушил директивите за местообитанията (92/43/ЕИО1) и дивите 
птици (79/409/ЕИО2). Според вносителите на петициите планираната инсталация е от 
типа Севезо II и ще включи изграждането на газопроводна мрежа, която не присъства в 
проекта, с който се кандидатства за разрешение от префектурата. Промишленият 
процес би довел до отделяне на различни токсични отпадъчни продукти, които 
сериозно ще застрашат редица биологични видове, като например атлантическата 
есетра. Изграждането на такъв проект в крайна сметка ще навреди на развитието на 
екологичния туризъм . Вносителите на петициите искат от Европейския парламент да 
разследва тези предполагаеми нарушения на правото на Общността.
Съответните европейски разпоредби
Съгласно член 6, параграф 3 на Директива 92/43/ЕИО, планове или проекти, които не 
са непосредствено свързани с управлението на територия от значение за Общността 

                                               
1 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
2 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. за съхраняването на дивите птици (OВ L 103, 

25.4.1979 г., стр.1).
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или не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие с други 
планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да 
се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите на 
съхраняването на тази територия. При съблюдаване на резултатите от изпитанието за 
въздействието върху територията, компетентните национални органи одобряват плана 
или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху 
съответната територията и ако е подходящо, след като са получили мнението на 
обществеността.
Съгласно член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО, ако даден план или проект 
трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка на въздействието върху 
територията поради наложителни причини от по-важен обществен интерес, 
включително и такива от социален или икономически характер, и поради липсата на 
алтернативно решение, държавата-членка предприема всички необходими 
компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на „Натура 2000“. 
Държавата-членка информира Комисията за приетите от нея компенсаторни мерки. Ако 
в съответната област има приоритетен природен тип местообитание и/или приоритетен 
вид, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са свързаните със 
здравето на човека или обществената безопасност, с благоприятни въздействия върху 
околната среда от първостепенно значение или други наложителни причини от 
приоритетен обществен интерес съгласно становището на Комисията. Освен това 
промишлените съоръжения за пренос на газ може да подлежат на оценка на 
въздействието върху околната среда съгласно Директива 85/337/ЕИО1 относно 
оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната 
среда.

Вносителите на петициите предполагат, че предложеният проект попада в обхвата на 
Директива Севезо ІІ2, но не твърдят, че има нарушение на тази директива. Директивата 
се отнася до съоръжения за съхраняване на течен природен газ в съответствие с 
количеството наличен газ: само някои изисквания засягат съоръжения, съдържащи 50 
до 200 тона (предприятия от по-нисък клас); всички изисквания се отнасят до 
терминали, съдържащи повече от 200 тона (предприятия от по-висок клас). 
Съоръжение с общ складов капацитет от 495 000m3, както е предвидено в този случай, 
би се считало за предприятие от по-висок клас.

Няколко разпоредби на Директивата вече се прилагат преди операторът да започне 
изграждането или експлоатацията. Член 6 на Директивата изисква от оператора да 
изпрати съобщение до компетентния орган. Разпоредбите за планиране на използването 
на земята в член 12 на Директивата изискват контрол върху определянето на местата за 
нови предприятия. Държавите-членки гарантират, че всички компетентни органи, както 
и органите по планирането, отговорни за решенията в тази област, установяват 
подходящи процедури за консултации, с цел да осигурят наличието на техническо 
становище по рисковете, свързани с предприятието, при вземането на решения. За 

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г.  относно оценката на въздействието на определени 

публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L175, 5.7.1985 г., стр. 0040 – 0048).
2 Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват 

опасни вещества ОВ L 10,  14.1.1997 г., стр. 13, изменена с Директива 2003/105/ЕО, ОВ L 345, 
31.12.2003 г., стр. 97
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предприятия от по-висок клас член 9 на Директивата поставя изискването, в рамките на 
разумен период преди началото на изграждането или експлоатацията, до компетентния 
орган да се изпрати доклад за безопасност, включващ информация относно околната 
среда на предприятието и подробно описание на възможните големи аварии, 
включително на събитията, предизвикващи тези аварии, на причините, било то 
вътрешни или външни, методите за предотвратяване и мерките за намаляване на риска. 
В заключение член 13, параграф 5 изисква осигуряване на възможност на 
обществеността да даде своето становище относно планирането на нови предприятия 
от по-висок клас.

Въз основа на ограничената налична информация за проекта и като се има предвид 
настоящия му стадий, Комисията няма причина да счита, че в този случай разпоредбите 
на Директивата Севезо ІІ няма да бъдат приложени правилно.

Липса на проект по смисъла на Директивите за птиците и местообитанията 

Префектурата на департамент Gironde обяви през декември 2008 г., че проектът все още 
не може да бъде разрешен, наред с другото поради недостатъци в оценката на 
въздействието върху околната среда. По тази причина не съществува проект по 
смисъла на директивите за птиците и местообитанията. 
Няма нарушение на Директивата за птиците, нито на Директивата за местообитанията, 
тъй като проектът не е одобрен. Въпреки всичко това, тъй като е много вероятно да се 
представи ново искане за одобрение за изграждане на промишления комплекс, 
Комисията ще остане в контакт с френските органи във връзка с този въпрос.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

След последното съобщение до комисията по петиции, проектът за изграждане на 
масивен промишлен комплекс за втечнен природен газ в устието на река Gironde в Le 
Verdon-sur-Mer е бил изоставен.
На 4.8.2006 г. пристанището в Бордо и предприятието „4Gas“ са подписали 3-годишно 
споразумение за запазване на територия за реализиране на проекта. Миналия август 
пристанището е решило да не удължава споразумението. Поради това текущите 
процедури във връзка с този проект са прекратени.
Въпреки това решение, Европейската комисия ще продължи да следи внимателно 
ситуацията, в случай че проектът бъде внесен за разглеждане отново.


