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Vetoomus 0354/2006, Rodney Maile, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, 
Cleddaun jokisuiston väitetystä saastumisesta Exxon- ja Qater-yhtiöiden toimien 
johdosta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Exxon- ja Quarter-yhtiöiden hanke kuljettaa nesteytettyä 
maakaasua Cleddaun jokisuistoon (Länsi-Wales, Yhdistynyt kuningaskunta) muodostaa 
vakavan uhan kyseisen alueen ihmisille ja ympäristölle. Vetoomuksen esittäjä väittää, että 
satama ja Gleddaun jokisuisto eivät sovellu lainkaan nesteytetyn maakaasun 
vastaanottamiseen. Hänen mukaansa tästä aiheutuu vakava saastumisriski. Hän väittää, että 
yleistä mielipidettä ei kuultu tämän hankkeen yhteydessä ja pyytää Euroopan parlamenttia 
tutkimaan tilannetta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

I. Tausta

Hanke koskee nesteytetyn maakaasun toimittamista satamaterminaaliin, joka sijaitsee 
Cleddaun jokisuistossa Länsi-Walesissa.

II. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että satamaterminaali ja Cleddaun jokisuisto eivät sovellu 
nesteytetyn maakaasurahdin vastaanottamiseen ja että suunniteltu hanke aiheuttaa merkittävän 
riskin ihmisille ja ympäristölle terminaalin läheisyydessä. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että 
ehdottamalla tähän operaatioon ryhtymistä kyseessä olevat yhtiöt eivät ole huomioineet 
nesteytetyn maakaasun toimittajien sekä alusten ja terminaalin käyttäjien turvamenettelyjä 
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koskevaa käsikirjaa sijoittamalla nesteytettyä maakaasua kuljettavia aluksia sellaiseen 
ympäristöön, jossa syttymislähteitä ei ole poistettu. Vetoomuksen esittäjä valittaa, että yhtiöt 
eivät ole riittävästi pohtineet hankkeeseen liittyviä merkittäviä riskejä ja nesteytettyä 
maakaasua kuljettavan aluksen mahdollisesta onnettomuudesta aiheutuvia seurauksia 
paikallisyhteisöön. 

III Vetoomusta koskevat komission huomautukset

Komissiolle tähän mennessä toimitetun rajallisen aineiston vuoksi, komissio voi todeta 
seuraavaa:

Arviointi on rajattava yhteisön lainsäädännön mahdolliseen rikkomiseen. Komissio ei voi 
ylittää toimivaltaansa EY:n perustamissopimuksen 211 artiklan mukaisesti ja puuttua asioihin, 
jotka eivät liity yhteisön lainsäädännön alaisuuteen. Kyseinen tapaus näyttäisi koskevan 
Seveso II -direktiivin1 vaatimusten noudattamista. Direktiivillä pyritään vaarallisista aineista 
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjuntaan. Samalla pyritään rajoittamaan niiden 
vaikutusta ihmisiin ja ympäristöön. Direktiiviä sovelletaan laitoksiin, joissa on yhtä paljon tai 
enemmän vaarallisia aineita kuin ilmoitetaan liitteessä I (erittäin helposti syttyvät kaasut 
(mukaan lukien nesteytetty maakaasu) ja maakaasu: 50/200 tonnia).

Direktiivin säädöksiä koskevat poikkeukset annetaan 4 artiklassa. Direktiivin 4 artiklan c) 
kohdan mukaisesti direktiiviä ei sovelleta ”vaarallisten aineiden kuljetukseen ja väliaikaiseen 
varastointiin maantie-, rautatie-, sisävesi-, meri- ja ilmakuljetuksessa, mukaan lukien purku ja 
lastaus sekä siirto kuljetusmuodosta toiseen kuljetusmuotoon satama-altaissa, laitureilla tai 
ratapihoilla tässä direktiivissä tarkoitettujen tuotantolaitosten ulkopuolella”.

Mitä tulee vaarallisten aineiden kuljetussääntöihin, nesteytetyn maakaasun kuljettamista 
aluksilla kyseiseen satamaan säädellään kansainvälisellä vaarallisten aineiden merikuljetuksia 
koskevalla säännöstöllä (International Maritime Dangerous Goods Code). Merikuljetusten 
osalta ei ole olemassa asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä.

Nesteytetyn maakaasun kuljettamista sisämaahan säännellään kahdella EU:n direktiivillä 
(tiekuljetuksia koskeva direktiivi 94/55/EY ja rautatiekuljetuksia koskeva direktiivi 
96/49/EY). Niissä sovelletaan kahta vaarallisten aineiden kuljetusta EU:n alueella koskevaa 
kansainvälistä sopimusta: eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä 
tiekuljetuksista ja vaarallisten aineiden kansainväliset rautatiekuljetusmääräykset.

IV Päätelmät

Toimitetun tiedon perustella ja ottaen huomioon asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
mainitut tämän tyyppisiä hankkeita koskevat poikkeukset, komissio ei tunnista yhteisön 
lainsäädännön rikkomista kyseisessä tapauksessa.

  
1 Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 9 päivänä joulukuuta 1996 annettu 
neuvoston direktiivi 96/82/EY, EYVL L 10, 14.1.1997, s.13.
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