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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0354/2006, του κ. Rodney Maile, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για ρύπανση της λιμνοθάλασσας του Cleddau ως αποτέλεσμα της 
δραστηριότητας των δύο εταιρειών Exxon και Qater

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το σχέδιο των εταιρειών Exxon και Quater για τη μεταφορά 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη λιμνοθάλασσα του Cleddau (Δυτική Ουαλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο) συνιστά σοβαρή απειλή για τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων της 
περιοχής. Ο αναφέρων διατείνεται ότι ο λιμένας και η περιοχή της λιμνοθάλασσας του 
Cleddau είναι εντελώς ακατάλληλα σημεία για την υποδοχή φορτίων με ΥΦΑ, τα οποία 
συνιστούν σοβαρή απειλή ρύπανσης. Ισχυρίζεται ότι ουδέποτε υπήρξαν διαβουλεύσεις με την 
κοινή γνώμη για το εν λόγω σχέδιο και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει
την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

I. Ιστορικό

Το σχέδιο αφορά τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) σε λιμενικό σταθμό 
στη λιμνοθάλασσα του Cleddau, στη Δυτική Ουαλία.

II. Η αναφορά

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι ο λιμενικός σταθμός και η λιμνοθάλασσα του Cleddau είναι
ακατάλληλα σημεία για την παραλαβή φορτίων ΥΦΑ και ότι το προγραμματιζόμενο σχέδιο



PE 388.747 2/3 CM\667755EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεγάτη

EL

θα προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπους και περιουσίες στην περιοχή του 
λιμενικού σταθμού. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι με την πρότασή τους να προβούν σε αυτή τη
δραστηριότητα, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες αγνόησαν το εγχειρίδιο ασφαλών διαδικασιών 
για φορείς εκμετάλλευσης, πλοία και τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, 
καθώς πλοία που μεταφέρουν ΥΦΑ θα βρίσκονται σε περιβάλλον όπου δεν έχουν 
αποκλειστεί πιθανές πηγές ανάφλεξης. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι οι ενδιαφερόμενες
εταιρείες δεν έχουν λάβει πλήρως υπόψη τους σημαντικούς κινδύνους που συνεπάγεται το
σχέδιο και τις συνέπειες ενός πιθανού ατυχήματος σε ένα από τα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ για
την τοπική κοινότητα. 

III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Βάσει των περιορισμένων πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή μέχρι σήμερα, 
μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα:

Η αξιολόγηση πρέπει να περιοριστεί σε πιθανές παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας. Η
Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβεί τις αρμοδιότητές της βάσει του άρθρου 211 και να θέσει
ζητήματα που δεν συνδέονται με το κοινοτικό δίκαιο. Η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι αφορά τη
συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία Seveso II1, οι οποίες
αποσκοπούν στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και 
στον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η οδηγία 
εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή 
μεγαλύτερες των προβλεπόμενων στο παράρτημα I (όριο για υγροποιημένα εξαιρετικά 
εύφλεκτα αέρια (συμπεριλαμβανομένου του ΥΦΑ) και φυσικό αέριο : 50/200 τόνοι).

Εξαιρέσεις από τις διατάξεις της οδηγίας προβλέπονται στο άρθρο 4. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με το σημείο γ του άρθρου 4, η οδηγία δεν εφαρμόζεται στην «οδική, 
σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά και ενδιάμεση 
προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, 
εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και προς άλλο μεταφορικό μέσο στις αποβάθρες, 
προβλήτες και σιδηροδρομικούς σταθμούς διαλογής, εκτός των μονάδων που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία».

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, η μεταφορά ΥΦΑ με 
πλοία στον εν λόγω λιμένα ρυθμίζεται από τη διεθνή συμφωνία «διεθνής κώδικας της 
θάλασσας για τα επικίνδυνα προϊόντα (κώδικας IMDG)». Δεν υπάρχει σχετική κοινοτική 
νομοθεσία για τη θαλάσσια μεταφορά.

Η μεταφορά του ΥΦΑ από τον τερματικό σταθμό στην ενδοχώρα ρυθμίζεται από δύο οδηγίες 
της ΕΕ, την οδηγία 94/55/ΕΚ για την οδική μεταφορά και την οδηγία 96/49/ΕΚ για τη 
σιδηροδρομική μεταφορά, οι οποίες στην ουσία εφαρμόζουν δύο διεθνείς συμφωνίες για τη 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στην επικράτεια της ΕΕ: «Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη 
Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)» και «κανονιστικές διατάξεις 
που αφορούν τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων».

  
1 Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων 
μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σελ.13
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IV. Συμπεράσματα

Δεδομένης της εξαίρεσης που προβλέπεται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία για σχέδια 
αυτού του είδους, και βάσει των παρασχεθεισών πληροφοριών, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
στοιχειοθετήσει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου στη συγκεκριμένη υπόθεση.
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