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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0610/2009, внесена от Joan Ferrando Domenech, с испанско 
гражданство, от името на Гражданската група за действие за защитата 
на регионите Cenia, относно проекта за подземното хранилище за газ в 
Alcanar, Tarragona

1. Резюме на петицията

Вносителят се противопоставя на предвиденото изграждане на подводно хранилище за 
природен газ, на подводен газопровод и на завод за преработка на брега, като твърди, 
че проектът не взема предвид близостта на редица райони по НАТУРА 2000, 
включително естуара на Cenia, планинската верига Montsia или делтата на река Ебро 
(Специална защитена зона за птици). Той призовава за вземането на предохранителни 
действия за предотвратяване на нанасянето на щети на околната среда или близките 
жилищни райони, като посочва, че районът е разположен над геоложка аномалия, което 
изисква прилагането на Директива Seveso II. Той твърди, че декларацията за 
въздействие върху околната среда по отношение на проекта не взема предвид 
становището на засегнатите общини и не са търсени алтернативни месторазположения.
Той твърди също, че проектът би засегнал почвата, растителността, фауната и флората, 
качеството на въздуха, морските местообитания и рибарството и нарушава 
законодателството на Общността (Директивата за местообитанията).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Петицията
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Според вносителя на петицията горепосоченият проект би могъл да е в нарушение на 
няколко директиви на ЕС в областта на опазването на околната среда, основно на 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г .  за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна1 и на изменената Директива на Съвета от 27 
юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда2.

Повдигнати са и въпроси, засягащи Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2003 г. за изменение на Директива 96/82/ЕО относно 
контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Seveso)3

и Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

Следва да се отбележи, че този сложен проект на практика се състои от две морски 
платформи, подводно хранилище на газ (ползване на стара подводна инсталация за 
добив на петрол), тръбопровод с дължина 21 км под вода и още осем километра над 
земята, както и оперативна инсталация, осигуряваща свързването с основната 
газопреносна система.

Коментари на Комисията относно петицията

Вероятно следва се отбележи, че в последно време Комисията е отговорила на 
няколко въпроса с искане за писмен отговор относно съответствието на проекта 
Castor с правото на ЕС в областта на опазването на околната среда (E-4260/09; E-
4261/09; E-4262/09; E-4263/09; E-4624/09; E-4265/09; E-4298/09 и  E-4299/09, E-
3789/10);
Службите на Комисията са провели изчерпателно разследване на съответствието на 
проекта CASTOR с изискванията на приложимото право на ЕС, наред с другото, но 
не само, както е посочено по-горе;
Накратко, тъй като вносителят на петицията – който е подал жалба и до Комисията – е 
посочил, че при извършването на ОВОС не са били взети предвид алтернативни 
предложения, че ще бъдат засегнати морски територии, обитавани от posidonia oceanica 
(приоритетен биологичен вид), че следва да бъде издадено комплексно екологично 
разрешително и че в случая е приложима Директивата Seveso, в хода на своето 
разследване Комисията се спря на всеки от тези въпроси. Испанските органи 
предоставиха информация по всички въпроси, повдигнати от вносителя;

Органите обясниха, че по отношение на проекта е била проведена съответната ОВОС, с 
обществена консултация (решението за въздействие върху околната среда е издадено 
на 23.10.2009 г. от държавния секретар по въпросите на изменението на климата и е 
публикувано в испанския Официален вестник, брой 272 от 11.11.2009 г.) и при наличие 
                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стp. 7-50
2 ОВ L 175, 5.7.1985 ., стр. 40–48, изменена с Директива 97/11/ЕО на Съвета (O.В. L 73 от 14.3.1997 г., 
стр. 5) и  Директива 2003/35/EО  на Европейския парламент и на Съвета (O.В. L 156 от 25.6.2003 г., стр.
17).
3 ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 97–105.
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на всички гаранции, в това число и проучване на алтернативни предложения; че с 
проекта не са засегнати, пряко или косвено, територии от значение за Общността, 
съгласно законодателството на ЕС в областта на опазването на природата, както и че е 
била следвана коректна процедура по КПКЗ, като на 2.2.2010 г. компетентният орган е 
издал комплексно разрешително (Главна дирекция по въпросите на изменението на 
климата на регион Валенсия). Обяснено е също така, че в случая Директивата Seveso не 
е приложима, тъй като праговете, посочени в нея, не са били достигнати. Тази 
информация беше проверена и от службите на Комисията; 

Комисията получи копие от издадената на 7 юни 2010 г .  от Главна дирекция за 
енергийна политика и минно дело към Министерство на индустрията резолюция 
(публикувана в испанския Официален вестник, брой 145 от 16.6.2010 г.), с която се дава 
окончателно административно разрешение за изпълнението на проекта. 

Заключение

След проведеното задълбочено разследване Комисията счита, че няма нарушение на 
приложимото законодателство на ЕС в областта на опазването на околната среда и че 
няма основания разглеждането на случая да продължи. Вносителят на 
петицията/жалбоподателят беше информиран относно гореизложеното с подробно 
писмо.


