
CM\866744BG.doc PE388.747v04-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

06.05.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0354/2006, внесена от г-н Rodney Maile, с британско гражданство, 
относно предполагаемо замърсяване по продължението на устието на река 
Cleddau вследствие на дейността на двете компании - Exxon и Qater

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че планът на предприятията Exxon и Quater за пренос на втечнен 
природен газ (LNG) до устието на река Cleddau (Западен Уелс, Обединеното кралство) 
представлява сериозна заплаха за живота на хората и за имотите в района. Вносителят 
посочва, че пристанището и устието на река Cleddau са изцяло неподходящи за 
посрещането на товарни кораби с LNG, което представлява сериозна заплаха за 
замърсяване.   Той изтъква, че общественото мнение никога не е било консултирано във 
връзка с проекта и призовава Европейският парламент да разследва случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 септември 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 май 2007 г.

I. Предистория

Проектът се отнася до доставка на втечнен природен газ (LNG) до пристанищен 
терминал, разположен в устието на река Cleddau, Западен Уелс.

II. Петицията

Вносителят се оплаква, че пристанищният терминал и устието на река Cleddau са 
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неподготвени за посрещането на товарни кораби с LNG и че планираният проект ще 
бъде сериозна заплаха за хората и имотите в близост до терминала.  Вносителят 
посочва, че като са предложили да предприемат тази операция, въпросните 
предприятия са пренебрегнали упътването за процедури по безопасност, които следва 
да прилагат операторите с LNG, корабните оператори и операторите на терминала, като 
са поставили корабите, пренасящи LNG на място, за което не са изключени източници 
на възпламеняване.   Вносителят се оплаква, че свързаният с проекта значителен риск и 
последствията за местната общност, в случай на инцидент с някой от корабите, 
превозващи LNG, не са били изцяло разгледани от въпросните предприятия.

III. Коментари на Комисията относно петицията

Въз основа на ограничената информация, с която Комисията разполага до момента, 
може да се посочи следното:

Оценката следва да се ограничи до евентуални нарушения на правото на Общността.  
Комисията не може да надхвърли правомощията си по смисъла на член 211 от Договора 
за ЕО и да повдигне въпроси, които не са свързани с правото на Общността. Изглежда, 
че поставеният тук въпрос засяга съответствието със задълженията, произтичащи от 
Директивата Севезо II , която има за цел превенция на опасностите от големи аварии, 
които включват опасни вещества и ограничаване на последиците от тях за хората и 
околната среда. Директивата се прилага спрямо предприятия, където са налице 
количества опасни вещества равни или надвишаващи количествата, изброени в 
Приложение І (Праг за втечнени, изключително лесно възпламеними газове 
(включително втечнен нефтен газ) и природен газ: 50/200 тона).

Изключения от разпоредбите на Директивата са посочени в член 4. По-конкретно, в 
съответствие с член 4, параграф в), Директивата не се прилага за "превоза на опасни 
вещества и междинно временно складиране по време на превоз по пътища, 
железопътни линии, вътрешни водни пътища, море или въздух извън предприятията, 
обхванати от настоящата директива, включително товарене, разтоварване и превоз до 
или от друго превозно средство на докове, кейове или разпределителни станции".

По отношение на правилата за превоз на опасни вещества, превозът на LNG чрез 
кораби до въпросното пристанище се урежда чрез международно споразумение 
"Международен кодекс за превоз на опасни товари по море". Не съществува 
законодателство на Общността, което да се прилага за морските превози.

Превозът на LNG от терминала във вътрешността на острова се урежда от две 
директиви на ЕС 94/55/ЕО по отношение на автомобилния превоз на опасни товари и 
96/49/ЕО по отношение на железопътния превоз на опасни товари, които в 
действителност прилагат две международни споразумения относно опасните товари на 
територията на ЕС: "Европейско споразумение за международен сухопътен транспорт 
на опасни товари" и "Правилник за международен железопътен транспорт на опасни 
товари".

IV. Заключения
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В светлината на изключението от приложимото право на Общността спрямо проектите 
от този вид и въз основа на предоставените сведения, Комисията не е в състояние да 
установи нарушение на правото на Общността в настоящия случай.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

Основният въпрос на петицията се отнася до съответствието със специфичните 
разпоредби на Директива ОВОС (85/337/EИО1 , изменена с Директива 97/11/EО2  и с 
Директива 2003/35/EО3) . Целта на Директива ОВОС е да гарантира, че преди да се даде
разрешение за проекти, които могат да доведат до значителни последици чрез 
спецификата на природата, размера или местоположението си, те ще бъдат обект на 
оценка за въздействието от тях.

Член 3 от Директива ОВОС изисква тази оценка да определя, описва и оценява преките 
и непреките въздействия на проекта въз основа на следните фактори:
- хората, фауната и флората;
- почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта;
- материалните ценности и културното наследство;
- взаимодействието между посочените фактори в първо, второ и трето тире.
Член 5 посочва, че възложителят следва да предостави, наред с другото, данните, 
необходими, за да се определят и оценят основните последствия, които проектът може 
да окаже върху околната среда.  Член 6 посочва, че държавите-членки гарантират, че 
всяка информация, събрана по реда на член 5, се предоставя на обществеността.

Петицията се отнася до предприетия процес на ОВОС за предложеното разработване на 
два терминала за складиране на LNG, назовани South Hook Terminal и Dragon Terminal, 
намиращи се съответно западно и източно от град Milford Haven. Вносителят посочва 
две твърдения: на първо място, че органите по вземане на решение не са разгледали в 
достатъчна степен въпросът с морската сигурност, свързан с използването на 
терминалите (Местен съвет на Pembrokeshire и Национален орган за управление на 
крайбрежен парк Pembrokeshire), преди да предоставят необходимото съгласие за 
изграждането на терминалите през 2004 г. и че на представителите на обществеността 
не е предоставена информация относно оценката на морския риск, по-конкретно на 
рисковете от инциденти и последиците от тях за местното население. Основните 
разрешения за двата терминала бяха предоставени, както следва: на 18 декември 2003 г.
за South Hook Terminal; на 19 март 2003 г. за Dragon Terminal.

В съответствие в изискванията на член 3 от Директивата за ОВОС, оценката на 
въздействието върху околната среда за изграждането на двата терминала следва да 
включва всички аспекти, свързани със сигурността, включително отнасящите се до 
рисковете за населението на брега. Въпреки че Комисията разбира, че се води дискусия 
относно евентуални рискове от инцидент с LNG, задълженията, произтичащи от 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48
2 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5-15
3 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17-25
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Директивата за ОВОС изискват да бъде извършена подходяща оценка на риска за 
различните терминали, за да се определи всеки потенциален риск и да се гарантира, че 
общественост е информирана.

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация изглежда, че в 
действителност са били предприети ограничени оценки на риска за двата терминала.
Във връзка със South Hook Terminal става ясно, че съответната оценка на въздействието 
върху околната среда е била изготвена от RPS през април 2003 г. Докато обаче 
проучването споменава редица възможни рискови сценарии за обекта, то не предоставя 
допълнителни подробности. Въз основа на това не е възможно да се направи 
заключение, че е била предприемана пълна оценка на риска за South Hook Terminal или 
че на компетентните органи, или обществеността действително са били предоставени 
сериозни качествени сведения относно морския риск, преди да е издадено разрешение 
за осъществяване на проекта. „Концептуалното проучване за определяне на риска“, 
посочено в оценката на въздействието върху околната среда, може да предостави 
допълнителна информация, но от петицията разбираме, че след исканията за достъп до 
документа, в предоставеното копие не присъстват определени области, включително 
областите, свързани със здравето и безопасността. Следователно, въз основа на 
информацията, която е на разположение на Комисията, не става ясно дали този 
документ е бил предоставен на разположение на обществеността в съответствие с член 
5 от Директивата за ОВОС.

Във връзка с Dragon Terminal Комисията е уведомена, че са били изготвени две оценки 
на въздействието (от април 2003 г. и януари 2004 г.) с оглед на проблема за морския 
риск. Комисията желае да отбележи, че докладите датират след основното решение да 
бъде издадено разрешение за проектиране за Dragon Terminal от 19 март 2003 г. По 
аналогия, Комисията няма сведения дали на обществеността е бил предоставен достъп 
до посочените доклади.

В контекста на предприетите оценки на риска и информацията, достъпна за 
компетентните органи и обществеността, от органите на Обединеното кралство се 
изискват допълнителни сведения във връзка с изискванията на Директивата за ОВОС 
по отношение на двата терминала за втечнен природен газ в Milford Haven. Комисията 
ще повдигне въпроса пред органите на Обединеното кралство и ще предостави 
актуална информация на комисията въз основа на получените нови сведения.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

След своето предишно съобщение от 15 май 2009 г. Комисията може да потвърди, че 
продължава да проследява информацията, предоставена от вносителите на петицията, с 
цел да прецени съответствието с изискванията на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда. За тази цел тя е поискала разяснения по редица въпроси от органите 
на Обединеното кралство. Веднага щом има някакво допълнително съществено 
развитие по въпросите, повдигнати от вносителя, Комисията ще информира комисията 
по петиции съобразно с това.

6. Допълнителен отговор на Комисията (REV. III), получен на 6 май 2011 г.
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Комисията обсъди петицията с органите на Обединеното кралство на среща, проведена 
през декември 2010 г. На тази среща Комисията повтори становището си, че оценката 
на риска за морския елемент на тези два проекта за втечнен природен газ (LNG) би 
следвало закономерно да е част от оценката за въздействието върху околната среда, 
извършена съгласно Директива 85/337/ЕИО, изменена от Директива 97/11/ЕО и 
Директива 2003/35/ЕО.   Органите на Обединеното кралство повториха своето мнение, 
че не споделят подобно тълкуване на Директивата. Предвид несигурността и 
забавянето, свързани с отнасянето на подобен въпрос до Съда на Европейския съюз, 
беше решено да се проучи дали не може да се намери по-прагматично решение, като 
всяка страна остане на своето мнение относно тълкуването на Директивата. Главната 
цел е местните жители да получат уверение, че безопасността на терминалите е изцяло 
оценена. Органите на Обединеното кралство се съгласиха да намерят такова решение, 
въпреки че продължават да отстояват мнението, че това не е в обхвата на изискванията 
на Директивата.

Органите на Обединеното кралство информираха Комисията, че съображенията за 
безопасност на терминалите за LNG са от първостепенно значение за тях и че е била 
извършена значителна работа за оценка на рисковете за морската среда, преди да бъде 
дадено разрешение за терминалите. Те предлагат съществуващата работа, извършена от 
пристанищните власти на Milford Haven като част от постоянното им правно 
задължение да гарантират безопасно корабоплаване в пристанището, да бъде 
използвана и представена във форма, сравнима с тази на извършената оценка на 
рисковете на брега. Следователно органите на Обединеното кралство проучват 
техническата възможност да обединят информацията, събрана от пристанищните 
власти, в поредица от карти, подобни на тези за рисковете на брега. Предвид 
специализирания характер на работата и необходимостта от координиране на 
техническите констатации на различни експерти, органите на Обединеното кралство 
информираха Комисията, че ще бъдат в състояние да потвърдят дали подобна карта на 
трите района може да бъде създадена, до началото на юни 2011 г.  Получените карти 
ще показват трите зони, отговарящи на три степени на риск от двете страни на пътя на 
корабите до терминалите. Предвижда се картите да бъдат допълнени от обяснителна 
бележка и да бъдат изработени от независими консултанти. Комисията беше 
информирана, че Health and Safety Laboratory Ltd, агенция на изпълнителния орган по 
здравето и безопасността, понастоящем консултира органите на Обединеното кралство 
по този въпрос, и че се очаква информацията да бъде предоставена на Европейския 
парламент и широката общественост в началото на есента на 2011 г.

Комисията ще разгледа информацията, която ще бъде предоставена от органите на 
Обединеното кралство, за да определи дали съответства на законодателството на ЕС в 
тази област. През януари 2011 г. Комисията прие насоки за изпълнението на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда за речни устия и крайбрежни 
области с особен акцент върху изграждането на пристанища. Насоките се намират на 
сайта:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf


