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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Rodney Maile, brit állampolgár által  benyújtott 0354/2006. számú  petíció a Cleddau Estuary 
mentén két cég, az Exxon és a Qater tevékenységének eredményeképpen bekövetkezett 
állítólagos szennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Exxon és a Qater cégek cseppfolyósított földgáz 
(LNG) Cleddau Estuary-be (Nyugat-Wales, Egyesült Királyság) való szállítására vonatkozó 
projektje komoly veszélyt jelent az emberek életére és a birtokokra a területen.  A petíció 
benyújtójának állítása szerint a kikötő és a Cleddau Estuary teljesen alkalmatlan az LNG-
rakományok fogadására, amelyek komoly szennyezési kockázatot hordoznak.  Kifogásolja, 
hogy sohasem kérték ki a nyilvánosság véleményét erről a projektről, és kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgáltassa ki az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2006. szeptember 20-án. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz

I. Háttér

A projekt keretein belül cseppfolyósított földgázt (LNG) szállítanak a Cleddau Estuary 
(Nyugat-Wales)  területén található kikötőterminálba.

II. A petíció

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy a kikötő és a Cleddau Estuary teljesen alkalmatlan 
az LNG-rakományok fogadására, és hogy a tervezett projekt komoly veszélyt jelent az 
emberek életére és a birtokokra a területen.  A petíció benyújtójának állítása szerint a 
tevékenység elvállalása során az érintett vállalatok nem vették figyelembe az LNG-kezelőkre, 
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a hajókra, és a kikötőterminálokra vonatkozó biztonsági előírásokat, és olyan állásokban 
helyeztek el LNG-t szállító hajókat, amelyek esetében nem zárták ki a robbanásveszélyt.  A 
petíció benyújtója panaszt emel, miszerint az érintett vállalatok nem foglalkoztak kellőképpen 
a projekttel kapcsolatos veszélyekkel és ezek következményeivel a helyi lakosságra nézve, 
nevezetesen annak lehetőségével, hogy az LNG-t szállító hajókat baleset érheti. 

A Bizottság megjegyzései a petícióhoz

A Bizottság számára jelenleg hozzáférhető korlátozott mennyiségű információ alapján az 
alábbi mondható el.

A petíció értékelésekor kizárólag a közösségi jog esetleges megsértését kell vizsgálni. A 
Bizottság nem lépheti át az EK-Szerződés 211. cikke értelmében fennálló hatáskörét, és nem 
tárgyalhat olyan kérdéseket, amelyek nincsenek összefüggésben a közösségi joggal.  Az itt 
tárgyalt eset a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek és ezek emberre és 
környezetre gyakorolt hatásának a megelőzéséről szóló Seveso II. irányelv1 értelmében 
fennálló kötelezettségek tiszteletben tartását érinti. Az irányelvet azokra az üzemekre kell 
alkalmazni, ahol a veszélyes anyagok olyan mennyiségben vannak jelen, amely egyenlő vagy 
meghaladja az irányelv I. mellékletében felsorolt mennyiségeket (különösen gyúlékony 
folyékony gázokra (beleértve a folyékony petróleumgázt /LPG/) és természetes gázra 
vonatkozó határérték:   50/200 tonna).

Az irányelv alóli kivételeket a 4. cikk tartalmazza. A 4. cikk c) pontja értelmében az irányelv 
nem alkalmazható: „veszélyes anyagoknak az irányelv alkalmazási körébe tartozó üzemen 
kívüli közúti, vasúti, belvízi, tengeri vagy légi szállítása és szállítás közbeni ideiglenes 
tárolása, beleértve a berakást és kirakást, valamint az egyik szállítóeszköztől a másikig történő 
szállítást a dokkokban, mólóknál vagy rendező pályaudvarokon”. 

A veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályok tekintetében az LNG hajón történő 
szállítását az adott kikötőbe az „International Maritime Dangerous Goods Code” (A veszélyes 
áruk nemzetközi tengerészeti szabályzata) szabályozza. Nem létezik vonatkozó közösségi 
szabályozás tengeri szállítás tekintetében.

Az LNG kikötőből történő szárazföldi szállítására két uniós irányelv vonatkozik: a Tanács 
94/55/EK irányelve veszélyes áruk közúti szállításáról, és a Tanács 96/49/EK irányelve 
veszélyes áruk vasúti fuvarozásáról; ezek valójában a következő két, veszélyes áruk Európai 
Unió területén belül történő szállítására vonatkozó nemzetközi egyezményt alkalmazzák:   A 
veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás; A veszélyes áruk 
nemzetközi vasúti fuvarozására vonatkozó szabályzat.

IV. Következtetés

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó közösségi szabályozás nem tér ki ilyen típusú projektekre, 
illetve a petíció benyújtója által nyújtott információk alapján a Bizottság jelen esetben nem 
tudja a közösségi jog megsértését megállapítani.

  
1 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről, HL L 10., 1997.1.14., 13. o.


