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Verzoekschrift 354/2006, ingediend door Rodney Maile (Britse nationaliteit), over 
vermeende vervuiling langs het estuarium van Cleddau ten gevolge van de activiteiten 
van de twee bedrijven Exxon en Quater

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de plannen van Exxon en Quater om vloeibaar natuurlijk gas (LNG) te 
transporteren naar het estuarium van Cleddau (West-Wales, UK) een ernstige bedreiging 
vormen voor het leven en de bezittingen van de bewoners van het gebied. Indiener verklaart 
dat de haven en het estuarium van Cleddau totaal ongeschikt zijn voor het ontvangen van 
ladingen LNG, die een ernstig vervuilingsrisico met zich meebrengen. Hij stelt dat de 
publieke opinie over dit project nooit is gevraagd en verzoekt het Europese Parlement om de 
situatie te laten onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

I. Achtergrond

Het project omvat de aanvoer van vloeibaar aardgas (LNG) naar een haventerminal in het 
estuarium van Cleddau in West-Wales.

II. Het verzoekschrift

Indiener klaagt dat de haventerminal en het estuarium van Cleddau ongeschikt zijn voor het 
ontvangen van ladingen LNG en dat het voorgenomen project een aanzienlijk risico zal 
vormen voor de mensen en bezittingen in de omgeving van de terminal. Indiener stelt dat de 
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betrokken bedrijven bij het plannen van deze activiteiten het handboek van 
veiligheidsprocedures voor LNG-operators, schepen en terminalmedewerkers hebben 
genegeerd door schepen die LNG vervoeren in een positie te brengen waar 
ontstekingsbronnen niet zijn uitgesloten. Indiener klaagt dat de aanzienlijke risico’s die zijn 
verbonden aan dit project en de gevolgen voor de lokale gemeenschap als er een ongeval met 
een van de LNG-schepen zou plaatsvinden, niet volledig zijn uitgesloten door de betrokken 
bedrijven.

III. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Op basis van de beperkte informatie die de Commissie tot op heden tot haar beschikking 
heeft, kan het volgende worden gesteld:

De beoordeling moet worden beperkt tot mogelijke schendingen van het Gemeenschapsrecht.
De Commissie kan niet verder gaan dan haar bevoegdheid op grond van artikel 211 van het 
EG-verdrag en kwesties aan de orde stellen die geen verband houden met het 
Gemeenschapsrecht. Deze kwestie lijkt betrekking te hebben op het naleven van 
verplichtingen op grond van de Seveso II-richtlijn1, die gericht is op het voorkomen van grote 
ongelukken waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en op de beperking van de gevolgen 
daarvan voor mens en milieu. De richtlijn is van toepassing op ondernemingen waar 
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de 
hoeveelheden die zijn genoemd in Bijlage I (drempel voor vloeibare en zeer licht ontvlambare
gassen (waaronder LPG) en aardgas: 50/200 ton).

In artikel 4 worden uitzonderingen genoemd op de bepalingen in de richtlijn. Op grond van
artikel 4 (c) is de richtlijn in het bijzonder niet van toepassing op ‘vervoer van gevaarlijke 
stoffen en tijdelijke opslag tijdens het vervoer over de weg, per spoor, over binnenwateren of 
zeewateren of door de lucht, met inbegrip van laden en lossen en de overbrenging naar of van 
een andere tak van vervoer in havens, op kaden of in spoorwegemplacementen, buiten de door 
deze richtlijn bestreken inrichtingen’.

Met betrekking tot de regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen, word het transport 
van LNG door schepen naar de haven in kwestie geregeld door de internationale
overeenkomst ‘International Maritime Dangerous Goods Code’. Er is geen relevante
communautaire wetgeving voor zeetransport.

Het vervoer van LNG vanaf de terminal verder landinwaarts wordt geregeld door twee EU-
Richtlijnen, 94/55/EG als het gaat om wegvervoer en 96/49/EG voor transport over het spoor, 
die feitelijk twee internationale overeenkomsten voor het vervoer van gevaarlijke goederen
naar het grondgebied van de EU bekrachtigen: de ‘Europese Overeenkomst voor het 
internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ en het ‘Reglement betreffende 
het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen’.

IV. Conclusies

  
1 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, PB L 10 van 14.1.1997, blz.13.
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Gezien de uitzondering in de relevante communautaire wetgeving voor projecten van dit type 
en op basis van de verstrekte informatie, is de Commissie niet in de positie om in de huidige 
zaak een schending van het Gemeenschapsrecht te constateren.
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