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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0354/2006 af Rodney Maile, britisk statsborger, om påstået forurening langs 
Cleddau-flodmundingen som følge af de to selskaber Exxons og Qaters aktiviteter

1. Sammendrag

Andrageren gør gældende, at selskaberne Exxons og Quaters planer om at transportere 
flydende naturgas (LNG) til Cleddau-flodmundingen (West Wales, Det Forenede Kongerige) 
udgør en alvorlig trussel for mennesker og ejendom i området. Andrageren gør gældende, at 
havnen og Cleddau-flodmundingen er fuldstændig uegnede til at modtage tankskibe med 
LNG, hvilket medfører en alvorlig forureningsrisiko. Han gør gældende, at befolkningen ikke 
er blevet hørt om dette projekt og beder Europa-Parlamentet undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

I. Baggrund

Projektet vedrører levering af flydende naturgas (LNG) til en havneterminal i Cleddau-
flodmundingen, West Wales.

II. Andragendet

Andrageren klager over, at havneterminalen og Cledday-flodmundingen er uegnede til 
modtagelse af LNG, og at det planlagte projekt vil udgøre en betydelig risiko for mennesker 
og ejendom i nærheden af terminalen. Andrageren anfører, at de pågældende selskaber i deres 
forslag til denne operation har set stort på vejledningen om sikkerhedsprocedurer for LNG-
operatører, skibe og terminaloperatører ved at anbringe skibe, der transporterer LNG, i en 
position, hvor man ikke har udelukket antændelseskilder. Andrageren klager over, at de 
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pågældende selskaber ikke har taget højde for de betydelige risici, der er forbundet med 
projektet, og konsekvenserne for lokalsamfundet, hvis der skulle indtræffe et uheld med et af 
LNG-skibene.

III. Kommissionens bemærkninger

På grundlag af de begrænsede oplysninger, som Kommissionen i øjeblikket har adgang til, 
erklærer den følgende:

Selve vurderingen må begrænses til mulige overtrædelser af fællesskabsretten. Kommissionen 
kan ikke overskride sin kompetence i henhold til EF-traktatens artikel 211 og tage spørgsmål 
op, der ikke har forbindelse med fællesskabsretten. Det foreliggende spørgsmål drejer sig om 
overholdelse af bestemmelserne i Seveso II- direktivet1, som sigter mod forebyggelse af større 
ulykker, der omfatter farlige stoffer, samt begrænsning af disses konsekvenser for mennesker 
og miljø. Direktivet finder anvendelse på anlæg, hvor der forefindes farlige stoffer i mængder 
svarende til eller større end de i bilag I anførte mængder (grænseværdi for yderst 
letantændelige gasser (herunder LPG) og naturgas: 50/200 t).

Undtagelserne fra direktivets bestemmelser står anført i artikel 4. I henhold til artikel 4, litra 
c), omfatter direktivet ikke "transport uden for virksomheder omfattet af dette direktiv af 
farlige stoffer ad vej, jernbane, indre og ydre vandveje eller luftvejen, og midlertidig 
oplagring undervejs, herunder lastning, losning og omladning til og fra et andet 
transportmiddel på dokanlæg, kajer eller godsbanegårde".

Med hensyn til regler for transport af farligt godt er transport af LNG med skib til havnen 
omfattet af "den internationale kode for søtransport af farligt gods" (IMDG-koden). Der 
findes ikke nogen relevant fællesskabslovning om transport ad søvejen.

Transporten af LNG fra terminalen og ind i landet er omfattet af to EU-direktiver, 94/55/EF 
for vejtransport og 96/49/EF for jernbanetransport, som i praksis vedrører to internationale 
aftaler om transport af farligt gods til EU's område: "den europæiske konvention om 
international transport af farligt gods ad vej" og "reglement for international befordring af 
farligt gods med jernbane".

IV. Konklusioner

I lyset af, at fællesskabsretten ikke finder anvendelse på projekter af denne type, og på 
grundlag af de foreliggende oplysninger er Kommissionen ikke i stand til at konstatere en 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen i den foreliggende sag.

  
1 Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer, EFT L 10, 14.1.1997, s.13


