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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1077/2008 af Véronique Robert, fransk statsborger, om "Pégaz''-
metanterminalprojektet og dets negative virkning på Girondeflodmundingen og 
Médocregionen

Andragende 1133/2008 af Françoise Bourgnon, fransk statsborger, om det 
planlagte metangasanlæg "Pegaz" og dets negative indvirkning på Girondes udløb 
og Medocregionen

Andragende 1333/2008 af J.P. Robert, fransk statsborger, om forslag fra 4G 
vedrørende bygning og drift af en LNG-terminal i flodmundingen Gironde i 
nærheden af Le Verdon-Médoc

Andragende 1585/2008 af Josiane Nouvel, fransk statsborger, om 
metanterminalprojektet "Pegaz" og den negative indvirkning på 
Girondeflodmundingen og Médocregionen

1. Sammendrag andragende 1077/2008

Andrageren udtrykker sin bekymring for "Pégaz"-metanterminalprojektet, som findes i et 
område, der er klassificeret som Natura 2000-beskyttet havområde. I henhold til andrageren 
ville det planlagte anlæg, som omfatter tre flydende naturgastanke, have en negativ 
indvirkning på Girondeflodmundingen, vådområdet Bec d'Ambes og den særlige geologiske 
morfologi for hele Médocregionen. Andrageren mener, at projektet ville overtræde direktivet 
om levesteder (97/62/EF) og fugledirektivet (97/49/EF) og fastholder, at det ville ligne Seveso 
II-anlægget og kræve konstruktionen af et gasrørledningsnet, som ikke er medtaget i udkastet
til ansøgning om godkendelse fra præfektmyndighederne. Andrageren anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at undersøge sagen om disse påståede overtrædelser af 
fællesskabsretten.
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Sammendrag andragende 1133/2008

Andrageren gør opmærksom på projektet "Pegaz", der indebærer opførelse af et 
metangasanlæg i et område, der er ved at blive klassificeret som beskyttet havområde under 
Natura 2000. Ifølge andrageren vil projektet - der omfatter tre beholdere til flydende naturgas 
(LNG) - få negative virkninger på Girondes udløb, moseområdet Bec d'Ambes og hele 
Médoc, en region med en speciel geologisk sammensætning. Andrageren mener, at projektet 
er en overtrædelse af habitatdirektivet (97/62/EF) og fugledirektivet (97/49/EF). Hun mener, 
at det planlagte anlæg er af typen Seveso II og indebærer konstruktion af et gasrørledningsnet, 
der ikke er omfattet af ansøgningen om tilladelse til præfekturet. Andrageren anmoder 
Europa-Parlamentet om at undersøge disse formodede overtrædelser af fællesskabsretten.

Sammendrag andragende 1333/2008

Andrageren udtrykker på vegne af flere hundrede lokale indbyggere og i samarbejde med en 
lang række andre organisationer modstand mod planerne om at bygge et massivt LNG-
industrianlæg i et særligt naturskønt område ved flodmundingen Gironde. Området, der 
foreslås udviklet, er beskyttet under habitatdirektivet, og projektinitiatorerne har 
tilsyneladende ikke i tilstrækkelig grad overvejet alternative placeringer som f.eks. 
industriområdet i nærheden af La Rochelle. Andrageren mener desuden, at dette projekt er i 
strid med en række bestemmelser i Sevesodirektivet. Ud over bygningen af selve terminalen 
er der ikke blevet gennemført en vurdering af indvirkningen på miljøet eller en strategisk 
miljøvurdering i forbindelse med de rørledninger, der kobler terminalen til det regionale 
energinet. Det foreslåede område er desuden også beskyttet under fugledirektivet, og det er 
ikke miljømæssigt bæredygtigt som industriområde. Den foreslåede lokalitet er også uegnet 
på grund af de mange søgående fartøjer og fritidsfartøjer i nærheden og nabohavnen Royan. 
Hvis selve industriprocessen kommer i gang, vil den medføre udledning af en række toksiske 
affaldsprodukter, der vil være til alvorlig fare for en række arter, der kun lever i denne del af 
Gironde, som f.eks. den europæiske stør. Udviklingen af et sådant projekt vil få varige 
alvorlige konsekvenser for udviklingen af økoturismen i denne del af Gironde og i Charente 
Maritime, der i øjeblikket er en vigtig indtægts- og beskæftigelseskilde i området.

Sammendrag andragende 1585/2008

Andrageren udtrykker sin bekymring over metanterminalprojektet "Pégaz", som findes i et 
område, der er klassificeret som Natura 2000-beskyttet havområde. I henhold til andrageren 
vil det planlagte anlæg, som omfatter tre flydende naturgastanke, have en negativ indvirkning 
på Girondeflodmundingen, vådområdet Bec d'Ambes og den særlige geologiske morfologi for 
hele Médocregionen. Andrageren mener, at projektet vil overtræde direktivet om levesteder 
(97/62/EF) og fugledirektivet (97/49/EF), og fastholder, at det vil ligne Seveso II-anlægget og 
kræve opførelse af et gasrørledningsnet, som ikke er medtaget i udkastet til ansøgning om 
godkendelse fra præfektmyndighederne. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om 
at undersøge sagen om disse påståede overtrædelser af fællesskabsretten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1077/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 
2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
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Andragende 1133/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

Andragende 1333/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

Andragende 1585/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 15. maj 2009.

"Andragenderne vedrører den projekterede opførelse af et omfattende naturgasanlæg (Pegaz-
projektet) i Le Verdon-sur-Mer ved Girondes udmunding. Projektet omfatter tre 47 meter høje 
gastanke med en diameter på 85 meter, et kraftvarmeværk, rørledninger og andre tilknyttede 
industrianlæg.
Andragerne protesterer over Pegaz-projektet, fordi det indebærer opførelse af en gasterminal i et 
område, der er ved at blive klassificeret som beskyttet havområde under Natura 2000. 
Andragerne mener, at projektet vil få negative virkninger for Girondes udløb, vådområdet Bec 
d'Ambes og hele Médoc-regionen, som har en særlig geologisk morfologi. Andragerne mener, at 
projektet vil være en overtrædelse af habitat-direktivet (92/43/EØF1) og fugledirektivet 
(79/409/EØF2). Efter deres opfattelse er det planlagte anlæg af typen Seveso II, og de mener, det 
vil indebære konstruktion af et gasrørledningsnet, hvilket ikke er medtaget i ansøgningen om 
tilladelse til præfekturet. Hvis industriprocessen kommer i gang, vil den medføre udledning af 
en række giftige affaldsstoffer, der vil være til alvorlig fare for en række arter, der kun lever i 
denne del af Gironde, hvilket f.eks. gælder den europæiske stør. Udviklingen af dette projekt 
vil få negative konsekvenser for udviklingen af økoturismen. Andragerne anmoder Europa-
Parlamentet om at undersøge disse formodede overtrædelser af fællesskabsretten.
De berørte europæiske bestemmelser

Ifølge artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF skal alle planer eller projekter, der ikke direkte er 
forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes 
med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for 
denne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen af virkningerne på lokaliteten giver de 
kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har 
sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses for 
nødvendigt - har hørt offentligheden. 
Ifølge artikel 6, stk. 4, i direktiv 92/43/EØF træffer medlemsstaten, hvis en plan eller et 
projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel skal 
gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af 
social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, alle nødvendige 
kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.
2 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. 
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beskyttes. Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke 
kompensationsforanstaltninger der træffes. Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret 
naturtype og/eller en prioriteret art, kan der alene henvises til hensynet til menneskers 
sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, 
efter udtalelse fra Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser. Desuden kan industrianlæg til transport af gas underkastes en 
miljøindvirkningsvurdering ifølge direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet. 
Andragerne mener, at det foreslåede projekt vil være omfattet af Seveso II-direktivet2, men 
hævder ikke, at der er sket en overtrædelse af dette direktiv. Direktivets bestemmelser gælder 
i forskelligt omfang for anlæg til lagring af flydende gas afhængigt af den indeholdte mængde 
gas: kun nogle af kravene gælder for lagre, der rummer mellem 50 og 200 ton (kolonne 2-
virksomheder), mens alle krav gælder for de lagre, der rummer mere end 200 ton (kolonne 3-
virksomheder). Et anlæg med en samlet LNG-lagringskapacitet på 490.000 m3, som der er 
tale om i dette tilfælde, vil være en kolonne 3-virksomhed.
Flere af direktivets bestemmelser finder anvendelse, allerede før driftslederen påbegynder 
opførelsen eller driften. Direktivets artikel 6 stiller krav om, at driftslederen skal sende en 
anmeldelse til den kompetente myndighed. Bestemmelserne om fysisk planlægning i artikel 
12 omfatter krav om kontrol med placeringen af nye virksomheder. Medlemsstaterne skal 
sørge for, at alle kompetente myndigheder og instanser med ansvar for afgørelser på dette 
område indfører passende høringsprocedurer, der skal sikre, at der foreligger en teknisk 
vurdering af de farer, der er forbundet med en virksomhed, når der træffes afgørelse. For 
kolonne 3-virsomheders vedkommende kræver artikel 9, at der skal sendes en 
sikkerhedsrapport med oplysninger om virksomhedens omgivelser og en detaljeret beskrivelse 
af de mulige scenarier for større uheld, herunder begivenheder, der kan udløse disse scenarier, 
og hvis årsager kan være såvel interne som eksterne, samt af forebyggelsesmetoder og 
begrænsningsforanstaltninger. Denne rapport skal sendes til den kompetente myndighed i 
rimelig tid, inden opførelsen eller driften af nye virksomheder påbegyndes. Endelig kræves 
det i artikel 13, stk. 5, at offentligheden høres om planlægningen af nye kolonne 3-
virksomheder. 
Som følge af de begrænsede oplysninger, der foreligger om dette projekt, og dets nuværende 
status har Kommissionen ingen grund til at tro, at bestemmelserne i Seveso II-direktivet ikke 
vil blive anvendt korrekt i denne sag. 
Intet projekt i den betydning, dette ord tillægges i fugle- og habitatdirektiverne
Præfekten for departementet Gironde erklærede i december 2008, at der ikke kunne gives 
tilladelse til projektet, bl.a. på grund af mangler i miljøindvirkningsvurderingen. Der findes 
derfor ikke noget projekt i den betydning, ordet projekt tillægges i fugle- og 
habitatdirektiverne. 
Der foreligger ikke nogen overtrædelse af hverken fugledirektivet eller habitatdirektivet, 
eftersom projektet ikke er blevet godkendt. Det er imidlertid højst sandsynligt, at der vil blive 
anmodet om en ny tilladelse til at opføre dette industrikompleks, og Kommissionen vil derfor 
fastholde kontakten til de franske myndigheder i denne sag."

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 

på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48).
2 Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 

(EFT L 345 af 31.12.2003, s. 97).
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4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. november 2009.

"Siden den sidste meddelelse til Udvalget for Andragender er projektet om at bygge et stort 
industrianlæg til flydende naturgas (LNG) ved Girondeflodmundingen i Le Verdon-sur-Mer 
blevet opgivet.
Havnen i Bordeaux og selskabet 4Gas underskrev den 4. august 2006 en treårig aftale om 
reservering af et område til projektet. Sidste august besluttede havnen ikke at forlænge aftalen.
Derfor indstilles de igangværende procedurer vedrørende dette projekt.
Trods denne beslutning vil Kommissionen fortsat følge situationen nøje, hvis projektet bliver 
genoptaget."


