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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1077/2008, της Véronique Robert, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
έργο κατασκευής σταθμού ανεφοδιασμού μεθανίου "Pégaz" και τις δυσμενείς 
συνέπειές αυτού στις εκβολές της Gironde και στην περιφέρεια Médoc

Αναφορά 1133/2008, της Françoise Bourgnon γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
έργο κατασκευής σταθμού ανεφοδιασμού μεθανίου "Pégaz" και τις δυσμενείς 
συνέπειές αυτού στις εκβολές της Gironde και στην περιφέρεια Médoc

Αναφορά 1333/2008, του J.P.Robert, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προτεινόμενη κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από την 4Gas στις εκβολές του ποταμού Gironde κοντά 
στο Le Verdon-Médoc

Αναφορά 1585/2008, της Josiane Nouvel, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
έργο κατασκευής των τερματικών εγκαταστάσεων μεθανίου "Pegaz" και τον 
αρνητικό αντίκτυπό του στις εκβολές του Gironde και την περιοχή Médoc

1. Περίληψη της αναφοράς 1077/2008

Η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχία για το έργο κατασκευής σταθμού ανεφοδιασμού μεθανίου 
"Pégaz" σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του δικτύου 
Natura 2000. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το σχεδιαζόμενο συγκρότημα, που περιλαμβάνει 
τρεις δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα επηρεάσει δυσμενώς τις εκβολές της 
Gironde, τους υγροβιότοπους Bec d'Ambes και την ιδιαίτερη γεωμορφολογία ολόκληρης της 
περιφέρειας Médoc. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι το έργο θα παραβιάσει την οδηγία για τους 
φυσικούς οικοτόπους (97/62/ΕΚ) και την οδηγία για τα άγρια πτηνά (97/49/ΕΚ), 
ισχυριζόμενη ότι θα έχει ομοιότητες με τη μονάδα Seveso II, απαιτώντας την κατασκευή 
δικτύου αγωγών αερίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο αίτησης χορήγησης άδειας 
από τις νομαρχιακές αρχές. Επομένως, η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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να διερευνήσει τις εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

Περίληψη της αναφοράς 1133/2008

Η αναφέρουσα καταγγέλλει το έργο κατασκευής σταθμού ανεφοδιασμού μεθανίου "Pégaz" 
σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του δικτύου Natura 
2000. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το έργο που περιλαμβάνει τρεις δεξαμενές 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα επηρεάσει δυσμενώς τις εκβολές της Gironde, τους 
υγροβιότοπους Bec d'Ambes και την ιδιαίτερη γεωμορφολογία ολόκληρης της περιφέρειας 
Médoc. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι το έργο θα παραβιάσει την οδηγία για τους φυσικούς 
οικοτόπους (97/62/ΕΚ) και την οδηγία για τα άγρια πτηνά (97/49/ΕΚ). Κατά την άποψή της, 
η σχεδιαζόμενη μονάδα είναι τύπου Seveso II και θα έχει ως επακόλουθο την κατασκευή 
δικτύου αγωγών αερίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο αίτησης χορήγησης άδειας 
από τις νομαρχιακές αρχές. Επομένως, η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να διερευνήσει τις εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

Περίληψη της αναφοράς 1333/2008

Ο αναφέρων, ενεργώντας εξ ονόματος πολλών εκατοντάδων κατοίκων της περιοχής και σε 
συνεργασία με αρκετές άλλες ενώσεις, εκφράζει την αντίθεσή του προς το έργο κατασκευής 
τεράστιου βιομηχανικού συγκροτήματος ΥΦΑ σε μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους 
στις εκβολές του ποταμού Gironde. Η ζώνη που προτείνεται για την κατασκευή 
προστατεύεται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, και εναλλακτικοί χώροι, όπως η 
βιομηχανική ζώνη κοντά στη La Rochelle, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη από 
τους αναδόχους του έργου. Επιπλέον, ο αναφέρων θεωρεί ότι το εν λόγω έργο έρχεται σε 
αντίθεση και με ορισμένες διατάξεις της οδηγίας Seveso. Εκτός από την ανέγερση του 
τερματικού σταθμού αυτού καθαυτόν, δεν διεξήχθη εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ούτε στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τους 
αγωγούς που θα συνδέουν τον τερματικό σταθμό με το περιφερειακό δίκτυο ενέργειας. 
Επιπλέον, η προτεινόμενη περιοχή είναι μια περιοχή η οποία προστατεύεται επίσης και βάσει 
της οδηγίας για την προστασία των πτηνών, ενώ έχει κριθεί ακατάλληλη από γεωλογική 
άποψη για τις εν λόγω βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η εγγύτητα σε πολλά ποντοπόρα πλοία 
και σκάφη αναψυχής και ο γειτονικός λιμένας του Royan είναι δύο παράγοντες που επίσης 
καθιστούν ακατάλληλο τον προτεινόμενο χώρο. Η βιομηχανική διαδικασία αυτή καθαυτή, 
εάν πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή, θα προκαλέσει αρκετά τοξικά απόβλητα, τα οποία θα 
θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο πολλά είδη που ζουν στο συγκεκριμένο τμήμα του Gironde όπως 
ο ευρωπαϊκός οξύρρυγχος. Τέλος, η ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου θα έχει σοβαρό αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού σε αυτό το τμήμα του Gironde και στο 
Charente Maritime, ο οποίος αποτελεί επί του παρόντος πολύτιμη πηγή εισοδήματος και 
απασχόλησης στην περιοχή.

Περίληψη της αναφοράς 1585/2008

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της για το έργο κατασκευής των τερματικών 
εγκαταστάσεων μεθανίου "Pegaz", που βρίσκεται σε μια περιοχή χαρακτηρισμένη ως 
προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του Natura 2000. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το 
σχεδιαζόμενο συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει τρεις δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού 
αερίου, θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις εκβολές του Gironde, στον υγροβιότοπο Bec 
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d'Ambes και στην ειδική γεωλογική μορφολογία ολόκληρης της περιοχής Médoc. Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι το έργο θα παραβίαζε την οδηγία για τους οικότοπους (97/62/ΕΚ) και 
την οδηγία για τα πτηνά (97/49/ΕΚ), υποστηρίζοντας ότι θα έμοιαζε με τη μονάδα Seveso II, 
η οποία απαιτεί την κατασκευή ενός δικτύου αγωγών φυσικού αερίου που δεν 
περιλαμβάνεται στο σχέδιο της αίτησης χορήγησης άδειας από τις νομαρχιακές αρχές. Η 
αναφέρουσα ζητεί, συνεπώς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει αυτούς τους 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1077/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού.

Η αναφορά 1133/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού.

Η αναφορά 1333/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού.

Η αναφορά 1585/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή 
κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Οι αναφορές αφορούν την σχεδιαζόμενη κατασκευή τεράστιου βιομηχανικού συγκροτήματος 
ΥΦΑ (το αποκαλούμενο έργο "Pegaz") στις εκβολές του ποταμού Gironde στην Le Verdon-sur-
Mer (Gironde). Το σχέδιο θα περιλαμβάνει τρεις δεξαμενές φυσικού αερίου (διάμετρος: 
85μέτρα, ύψος: 47 μέτρα), μια μονάδα συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας, αγωγούς και άλλες 
σχετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν το έργο "Pégaz" για την κατασκευή τερματικού σταθμού 
αποθήκευσης μεθανίου σε μια περιοχή που βρίσκεται στη διαδικασία χαρακτηρισμού ως 
προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του δικτύου Natura 2000. Σύμφωνα με αυτούς το έργο θα 
έχει δυσμενείς συνέπειες στις εκβολές του ποταμού Gironde, στα έλη του Bec d'Ambes και 
στο σύνολο της περιφέρειας Médoc, μιας περιφέρειας με ιδιαίτερη γεωλογική σύνθεση. Οι 
αναφέροντες θεωρούν ότι το έργο θα παραβιάσει την οδηγία για τους Οικοτόπους 
(92/43/ΕΟΚ1) και την οδηγία για τα Πτηνά (79/409/ΕΟΚ2). Κατά την άποψη των 
αναφερόντων, η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση θα είναι τύπου Seveso II και θα συνεπάγεται την 
κατασκευή ενός δικτύου αγωγών αερίου που δεν εντάσσεται στο σχέδιο αίτησης άδειας από 
τη νομαρχία. Η βιομηχανική επεξεργασία θα οδηγήσει στις απορρίψεις ορισμένων προϊόντων 

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου, 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
2 Οδηγία του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου, 1979 σχετικά με τη διατήρηση των άγριων πτηνών 
(ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ.1).
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τοξικών αποβλήτων που θα θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο πολλά είδη, όπως ο ευρωπαϊκός 
οξύρρυγχος. Τέλος, η ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου θα έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού. Οι αναφέροντες ζητούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει αυτές τις καταγγελίες παραβιάσεων της Κοινοτικής νομοθεσίας.

Σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, κάθε σχέδιο ή έργο, μη 
άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση τόπου κοινοτικής σημασίας το οποίο όμως 
είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα 
σχέδια ή έργα, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων 
υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των 
επιπτώσεων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνο αφού 
βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται 
και, ενδεχομένως, αφού εκφραστεί πρώτα η δημόσια γνώμη.
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εάν, παρά τα αρνητικά 
συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα 
σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου 
συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος 
λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της 
συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με 
τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος 
όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος 
προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία 
ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας 
για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί 
λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την 
μεταφορά αερίου μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

Οι αναφέροντες αναφέρουν ότι το προτεινόμενο σχέδιο εμπίπτει στα πλαίσια της οδηγίας 
Seveso II2, αλλά δεν ισχυρίζονται ότι παραβιάζεται η οδηγία. Η οδηγία καλύπτει 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου ανάλογα με την ποσότητα 
αερίου: ορισμένες μόνο απαιτήσεις ισχύουν για τερματικούς σταθμούς που περιέχουν από 50 
έως 200 τόνους (μονάδες κατώτερης κατηγορίας)· όλες οι απαιτήσεις ισχύουν για τους 
τερματικούς σταθμούς που περιέχουν πάνω από 200 τόνους (μονάδες ανώτερης κατηγορίας). 
Μια εγκατάσταση με συνολική αποθηκευτική ικανότητα ΥΦΑ 495 000m3, όπως αναφέρεται 
στην περίπτωση αυτή, αφορά μονάδα ανώτερης κατηγορίας.

Ορισμένες διατάξεις της οδηγίας ισχύουν ήδη προτού ένας φορέας εκμετάλλευσης αρχίσει 
την κατασκευή ή τη λειτουργία. Το άρθρο 6 της οδηγίας απαιτεί από τον φορέα να υποβάλει 
κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή. Οι διατάξεις του σχεδιασμού χρήσεων γης του άρθρου 12 
                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου, 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175 της 5.7.1985 σ. 0040 – 0048).
2 Οδηγία του Συμβουλίου 96/82/ΕΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 10 της14.1.1997, σ. 13 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/105/ΕΚ, ΕΕ L 345 
της 31.12.2003, σ. 97.



CM\797216EL.doc 5/5 PE424.008/ REV

EL

της οδηγίας απαιτούν τον έλεγχο της εγκατάστασης των νέων μονάδων. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες που έχουν εξουσία λήψης αποφάσεων 
σ' αυτό τον τομέα να θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες διαβούλευσης ώστε όταν πρόκειται 
να ληφθούν αποφάσεις, να υπάρχουν τεχνικές συμβουλές για την επικινδυνότητα της 
μονάδας. Για τις μονάδες ανώτερης κατηγορίας, το άρθρο 9 της οδηγίας απαιτεί την 
αποστολή έκθεσης ασφαλείας στην οποία θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για το 
περιβάλλον της μονάδας και λεπτομερής περιγραφή των σεναρίων πιθανών κινδύνων 
μεγάλου ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων γεγονότων που μπορούν να προκαλέσουν 
τέτοια σενάρια, είτε οι αιτίες είναι εσωτερικές είτε εξωτερικές, μεθόδους πρόληψης και μέτρα 
άμβλυνσης του κινδύνου, εντός εύλογης προθεσμίας πριν από την έναρξη της κατασκευής ή 
της λειτουργίας. Τέλος το άρθρο 13, παράγραφος 5, απαιτεί να είναι σε θέση το κοινό να
εκφέρει την άποψή του για το σχεδιασμό νέων μονάδων ανώτερης κατηγορίας.

Με βάση τις περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες για το σχέδιο, και λόγω της τρέχουσας 
κατάστασής του, η Επιτροπή δεν έχει λόγους να πιστεύει ότι οι διατάξεις της οδηγίας Seveso 
II δεν θα εφαρμοστούν σωστά στην περίπτωση αυτή.

Απουσία σχεδίου κατά την έννοια των Οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους

Ο Νομάρχης της επαρχίας Gironde δήλωσε το Δεκέμβριο του 2008 ότι το σχέδιο δεν ήταν 
αποδεκτό, λόγω, μεταξύ άλλων, των ελλείψεων στην εκτίμηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται τέτοιο έργο κατά την έννοια της οδηγίας για τα 
πτηνά και τους οικοτόπους.
Δεν υφίσταται παραβίαση ούτε της οδηγίας για τα πτηνά ούτε της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, εφόσον το σχέδιο δεν έχει εγκριθεί. Ωστόσο, εφόσον είναι πολύ πιθανό ότι θα 
ζητηθεί νέα έγκριση για την κατασκευή του βιομηχανικού συγκροτήματος, η Επιτροπή θα 
παραμείνει σε επαφή με τις γαλλικές αρχές για το θέμα αυτό.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Από την τελευταία απάντηση της Επιτροπής στην Επιτροπή Αναφορών, το έργο κατασκευής 
τεράστιου βιομηχανικού συγκροτήματος υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στις εκβολές 
του ποταμού Gironde στη Le Verdon-sur-Mer εγκαταλείφθηκε.
Ο λιμένας του Μπορντό και η εταιρεία 4Gas υπέγραψαν στις 04/08/2006 τριετή συμφωνία βάσει 
της οποίας προβλεπόταν η κράτηση ενός χώρου για το έργο. Τον περασμένο Αύγουστο ο 
λιμένας αποφάσισε να μην επεκτείνει τη συμφωνία. Ως εκ τούτου, η εν λόγω απόφαση θέτει 
τέλος στις διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί σχετικά με το συγκεκριμένο έργο.
Παρά την απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση 
εκ του σύνεγγυς εάν τεθεί εκ νέου πρόταση κατασκευής του έργου.


