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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1136/2007, внесена от Heinz-Peter Schepputat, с германско 
гражданство, относно защита на долината на Рейн и срещу строежа на 
тръбопровод за въглероден окис (СО) от фирмата Bayer Material Science

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу строежа на тръбопровод за въглероден окис 
през долината на Рейн, който е започнал, без да са били взети предвид опазването на 
околната среда и безопасността на местните жители. Очаква се 65- километровият 
тръбопровод да преминава през паркове, гори, поля и в непосредствена близост до 
жилищни райони. През 2004 г. проектът е бил „пропуснат” от парламента на Северен 
Рейн – Вестфалия въз основа на обещанието на фирмата за създаване на работни места. 
Вносителят на петицията призовава Комисията да предприеме действия за 
прекратяване на строителните дейности и да проучи до каква степен проектът 
застрашава редки растителни и животински видове.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Петицията се отнася до изграждането на 68 километра тръбопровод за въглероден окис 
през долината на Рейн.

Вносителят на петицията се оплаква, че строителните работи са започнали, без да са 
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били взети предвид опазването на околната среда и безопасността на местните жители, 
и посочва, че тръбопроводът ще преминава през терени за отдих, гори, поля и в 
непосредствена близост до жилищни райони.

Вносителят твърди и че през 2004 г. проектът е бил „пропуснат” от парламента на 
Северен Рейн – Вестфалия, без да се вземе предвид въздействието му върху околната 
среда, въз основа на обещанието на фирмата за създаване на работни места.

Проектът, споменат от вносителя, попада в рамките на Директива 85/337/EИО1 на 
Съвета за оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда (Директива за ОВОС), изменена от Директиви 97/11/EО2 и 2003/35/EО3. 
Според тази Директива, проектите, които биха могли да окажат съществено 
въздействие върху околната среда, inter alia, поради своя характер, мащаби или 
местоположение, трябва да бъдат подложени на оценка за тяхното въздействие върху 
околната среда, преди да бъде дадено съгласие за извършване на строителни дейности.

Когато бъде извършвана оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), трябва 
да се идентифицират и оценят възможните въздействия на проекта върху околната 
среда и  да бъдат предложени мерки за избягването, намаляването и, ако е възможно, 
коригирането на значителни вредни въздействия.

Според наличната информация, за изграждането на тръбопровода е била извършена 
пълна процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в 
съответствие с разпоредбите на Директивата за ОВОС. Разрешението за изграждане
(Planfeststellungsbeschluss) въз основа на гореспоменатата ОВОС е дадено от 
областните органи в Дюселдорф на 14.2.2007 г. (дело № 5418/8- BIS) и е било 
публикувано в официалните вестници на засегнатите околности.

Заключения

При тези обстоятелства, Комисията не може да открие никакво нарушение на правото
на Европейската общност в областта на околната среда и не може да продължи 
разглеждането на тези въпроси.
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