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Petiţia 0354/2006, prezentată de Rodney Maile, de naţionalitate britanică, privind posibila
poluare de-a lungul Estuarului Cleddau în urma activităţilor desfăşurate de societăţile Exxon 
şi Quater. 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că proiectul societăţilor Exxon şi Quater de a aduce gaz natural lichefiat  
(GNL) în Estuarul Cleddau (în zona de vest a Ţării Galilor, Marea Britanie) reprezintă o 
ameninţare serioasă pentru viaţa locuitorilor şi pentru terenurile din acea zonă. Petiţionarul  
afirmă ca portul şi Estuarul Cleddau sunt complet nepotrivite pentru a recepţiona încărcături 
de GNL, ceea ce reprezintă un mare risc de poluare. Acesta susţine că opinia publică nu a fost 
deloc consultată în privinţa acestui proiect şi solicită Parlamentului European să examineze 
cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
conform articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

I. Informaţie de fond

Proiectul se referă la aprovizionarea cu gaz natural lichefiat a unui terminal portuar aflat în 
Estuarul Cleddau, în zona de vest a Ţării Galilor.

II. Petiţia

Petiţionarul reclamă faptul că terminalul portuar şi estuarul Cleddau sunt nepotrivite pentru 
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recepţionarea de încărcături de GNL şi că proiectul va reprezenta o ameninţare serioasă pentru 
viaţa locuitorilor şi pentru terenurile din acea zonă. Petiţionarul susţine că, în propunerea pe 
care au făcut-o privind efectuarea acestei operaţiuni, societăţile în cauză au ignorat manualul 
de proceduri de siguranţă valabil pentru operatorii de GNL, vase şi terminale, poziţionând
vasele care transportă GNL în zone din care sursele de aprindere nu au fost eliminate.
Petiţionarul reclamă abordarea incompletă de către societăţile în cauză a riscurilor mari pe 
care le reprezintă proiectul şi a urmărilor asupra comunităţii locale în cazul în care s-ar 
produce un accident cu unul din vasele ce transportă GNL.

III. Comentariile Comisiei referitoare la petiţie

Pe baza numărului limitat de informaţii deţinut în prezent de Comisie, se pot afirma 
următoarele:

Evaluarea trebuie să se limiteze la posibile încălcări ale legislaţiei comunitare. Comisia nu îşi 
poate depăşi competenţele în conformitate cu articolul 211 CE şi aduce în discuţie aspecte 
care nu ţin de legislaţia comunitară. Problema de faţă pare să se refere la respectarea 
obligaţiilor stipulate în Directiva Seveso II1, care vizează prevenirea accidentelor majore care
implică substanţe periculoase şi limitarea consecinţelor acestora asupra oamenilor şi a 
mediului. Directiva se aplică în cazul unităţilor în care substanţele periculoase se află în 
cantităţi egale sau mai mari decât cele menţionate în anexa 1 (Limită gaze lichefiate extrem de 
inflamabile (inclusiv GPL) şi gaz natural: 50/200 tone).  

Excepţiile de la dispoziţiile Directivei sunt menţionate la articolul 4. În special, în 
conformitate cu articolul 4 litera (c), Directiva nu se aplică pentru „transport de substanţe 
periculoase şi depozitare intermediară temporară pe şosea, cale ferată, căi de navigaţie interne, 
căi maritime sau calea aerului, în afara entităţilor reglementate de prezenta directivă, inclusiv 
încărcarea, descărcarea şi transportul la sau de la alte mijloace de transport pe docuri, 
pontoane sau staţii de triaj".

În ceea ce priveşte regulile privind transportul de mărfuri periculoase, transportul naval al 
GNL către portul în cauză este reglementat de acordul internaţional „Codul maritim 
internaţional pentru mărfurile periculoase". Nu există legislaţie comunitară pertinentă
aplicabilă in cazul transportului maritim.

Transportul GNL de la terminal pe uscat este reglementat de două Directive UE, 94/55/CE 
pentru transportul rutier şi 96/49/CE pentru transportul feroviar, care, de fapt, pun în aplicare 
două acorduri internaţionale privind transportul de mărfuri periculoase în interiorul teritoriului 
UE: „Acordul european privind transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase" şi 
„Regulamentele referitoare la transportul feroviar internaţional de mărfuri periculoase".

IV. Concluzii

  
1 Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore 

care implică substanţe periculoase, JO L 10, 14.1.1997, p.13  
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Având în vedere excluderea unor astfel de proiecte din legislaţia comunitară pertinentă şi 
ţinând seama de informaţiile furnizate, Comisia nu este în măsură să identifice o încălcare a 
legislaţiei comunitare în cazul de faţă.


