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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0354/2006, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais  Rodney Maile  
par teritorijas iespējamu piesārņošanu blakus Cleddau estuāram uzņēmumu Exxon un 
Quater darbības rezultātā.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka uzņēmumu Exxon un Quater plāns ievest sašķidrinātu 
dabasgāzi  Cleddau estuārā (Apvienotā Karaliste, Rietumvelsa) ir nopietns apdraudējums 
cilvēku dzīvībai un īpašumiem šajā apvidū. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka osta un 
Cleddau estuārs nav piemēroti sašķidrinātas dabasgāzes kravu saņemšanai, kas rada nopietnu 
piesārņošanas risku. Viņš norāda, ka nekad nav uzklausīts sabiedrības viedoklis par šo plānu 
un prasa Eiropas Parlamentam izpētīt situāciju.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 20. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

I. Priekšvēsture

Plāns attiecas uz sašķidrinātas dabasgāzes piegādi terminālam, kas atrodas Cleddau estuārā 
Rietumvelsā.

II. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka ostas termināls un Cleddau estuārs nav piemēroti 
sašķidrinātas dabasgāzes kravu saņemšanai un ka iecerētais plāns radīs nopietnu 
apdraudējuma risku cilvēkiem un īpašumiem termināla apkaimē. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka ierosinot veikt šādu darbību, attiecīgie uzņēmumi nav ievērojuši sašķidrinātas 
dabasgāzes pārvadātāju, kuģu un terminālu operatoru drošības procedūru rokasgrāmatu, radot 
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sašķidrinātas dabasgāzes pārvadāšanas kuģiem situāciju, kurā nav novērsti aizdegšanās avoti. 
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka minētie uzņēmumi nav pilnībā atrisinājuši ar plānu 
saistīto nopietnu risku un sekas vietējai kopienai, ja ar kādu no sašķidrinātas dabasgāzes 
pārvadāšanas kuģiem notiek negadījums. 

III. Komisijas piezīmes par šo lūgumrakstu

Balstoties uz Komisijai pašreiz pieejamo nepietiekamo informāciju, var izdarīt šādus 
secinājumus:

Novērtējums attiecas  tikai uz Kopienas tiesību iespēju pārkāpumu. Komisija nevar pārsniegt 
savu kompetenci saskaņā ar EK līguma 211. pantu un izskatīt jautājumus, kuri nav saistīti ar 
Kopienas tiesībām. Izskatāmais jautājums attiecas saistību ievērošanu saskaņā ar Seveso II 
direktīvu1, kuras mērķis ir lielāko avāriju, kur iesaistītas bīstamas vielas, novēršana un 
cilvēkam un videi radīto seku ierobežošana. Direktīvu piemēro uzņēmumiem, kuros ir 
bīstamas vielas, kuru daudzums ir vienāds vai pārsniedz I pielikumā norādīto vielu daudzumu 
(sašķidrinātu ātri uzliesmojošu gāzu, tostarp sašķidrinātas naftas gāzes, un dabas gāzes  
daudzums — 50/200 tonnas.

Atkāpes no Direktīvas noteikumiem ir norādītas 14. pantā. Jo īpaši saskaņā ar 4. panta 
c) punktu direktīva neattiecas uz „bīstamu vielu pārvadāšanu vai pagaidu uzglabāšanu 
starplaikos starp pārvadājumiem pa sauszemes ceļiem, dzelzceļu, iekšzemes ūdensceļiem, 
jūru vai gaisu ārpus uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, tostarp iekraušanu un 
izkraušanu vai pārvešanu no citiem transportlīdzekļiem vai uz tiem dokos, piestātnēs vai 
šķirotavās”.

Attiecībā uz bīstamu kravu transportēšanas noteikumiem, sašķidrinātas dabasgāzes 
transportēšanu ar kuģiem uz attiecīgo ostu reglamentē Starptautiskais jūras bīstamo kravu 
kodekss. Attiecībā uz jūras transportu pastāv attiecīgi Kopienas tiesību akti.

Sašķidrinātas dabasgāzes transportēšanu no termināla tālāk iekšzemē reglamentē divas ES 
direktīvas — Direktīva 94/55/EK par bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem un Direktīva 
96/49/EK par bīstamo preču pārvadājumiem pa dzelzceļu un tās efektīvi piemēro divus 
starptautiskos nolīgumus par bīstamo kravu transportēšanu ES teritorijā: Eiropas Līgumu par 
starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa autoceļiem un Bīstamu preču starptautisko 
dzelzceļa pārvadājumu kārtību.

IV. Secinājumi

Ņemot vērā izņēmumus attiecīgajos Kopienas tiesību aktos attiecībā uz šāda veida plāniem, 
un balstoties uz sniegto informāciju, Komisija nevar atzīt, ka šajā gadījumā ir pārkāptas 
Kopienas tiesības.

  
1 Padomes 1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, 
kur iesaistītas bīstamas vielas. OV L 10, 14.1.1997., 13.-33. lpp.


