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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0354/2006 af Rodney Maile, britisk statsborger, om påstået 
forurening langs Cleddau-flodmundingen som følge af de to selskaber Exxon 
og Quaters aktiviteter

1. Sammendrag

Andrageren gør gældende, at selskaberne Exxons og Quaters planer om at transportere 
flydende naturgas (LNG) til Cleddau-flodmundingen (West Wales, Det Forenede Kongerige) 
udgør en alvorlig trussel for mennesker og besiddelser i området. Andrageren gør gældende, 
at havnen og Cleddau-flodmundingen er fuldstændigt uegnede til at modtage tankskibe med 
LNG, hvilket medfører en alvorlig forureningsrisiko. Han gør gældende, at befolkningen ikke 
er blevet hørt om dette projekt og beder Europa-Parlamentet undersøge sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

I. Baggrund

Projektet vedrører levering af flydende naturgas (LNG) til en havneterminal i Cleddau-
flodmundingen, West Wales.

II. Andragendet

Andrageren klager over, at havneterminalen og Cleddau-flodmundingen er uegnede til 
modtagelse af LNG, og at det planlagte projekt vil udgøre en betydelig risiko for mennesker 
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og besiddelser i nærheden af terminalen. Andrageren anfører, at de pågældende selskaber i 
deres forslag vedrørende dette projekt har set stort på vejledningen om sikkerhedsprocedurer 
for LNG-operatører, skibe og terminaloperatører ved at anbringe skibe, der transporterer 
LNG, i en position, hvor man ikke har udelukket antændelseskilder. Andrageren klager over, 
at de pågældende selskaber ikke fuldt ud har taget højde for de betydelige risici, der er 
forbundet med projektet, og konsekvenserne for lokalsamfundet, hvis der skulle indtræffe et 
uheld med et af LNG-skibene. 

III. Kommissionens bemærkninger

På grundlag af de begrænsede oplysninger, som Kommissionen i øjeblikket har adgang til, 
erklærer den følgende:

Selve vurderingen må begrænses til mulige overtrædelser af fællesskabsretten. Kommissionen 
kan ikke overskride sin kompetence i henhold til EF-traktatens artikel 211 og tage spørgsmål 
op, der ikke har forbindelse med fællesskabsretten. Det foreliggende spørgsmål drejer sig 
tilsyneladende om overholdelse af bestemmelserne i Seveso II- direktivet1, som sigter mod 
forebyggelse af større ulykker, der omfatter farlige stoffer, samt begrænsning af disses 
konsekvenser for mennesker og miljø. Direktivet finder anvendelse på anlæg, hvor der 
forefindes farlige stoffer i mængder svarende til eller større end de i bilag I anførte mængder 
(grænseværdi for yderst letantændelig flaskegas (herunder LPG) og naturgas: 50/200 t).

Undtagelserne fra direktivets bestemmelser står anført i artikel 4. Navnlig i henhold til artikel 
4, litra c), omfatter direktivet ikke "transport uden for virksomheder omfattet af dette direktiv 
af farlige stoffer ad vej, jernbane, indre og ydre vandveje eller luftvejen, og midlertidig 
oplagring undervejs, herunder lastning, losning og omladning til og fra et andet 
transportmiddel på dokanlæg, kajer eller godsbanegårde".

Med hensyn til regler for transport af farligt gods er transport af LNG med skib til havnen 
omfattet af den internationale kodeks for søtransport af farligt gods. Der findes ikke nogen 
relevant fællesskabslovning om transport ad søvejen. 

Transporten af LNG fra terminalen og ind i landet er omfattet af to EU-direktiver: 94/55/EF 
om vejtransport og 96/49/EF om jernbanetransport, som i praksis vedrører to internationale 
aftaler om transport af farligt gods til EU's område: den europæiske konvention om 
international transport af farligt gods ad vej og regler for international befordring af farligt 
gods med jernbane.

IV. Konklusioner

Eftersom fællesskabsretten ikke finder anvendelse på projekter af denne type og på grundlag
af de foreliggende oplysninger, er Kommissionen ikke i stand til at konstatere nogen 
overtrædelse af fællesskabslovgivningen i den foreliggende sag.

                                               
1 Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, 
EFT L 10 af 14.1.1997, s.13.
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4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 15. maj 2009.

Andragendets hovedanliggende er overholdelse af specifikke bestemmelser i VVM-direktivet 
(direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og 2003/35/EF3). Formålet med 
VVM-direktivet er at sikre, at projekter, der på grund af deres art, dimensioner eller placering, 
kan få væsentlig indvirkning på miljøet, underkastes en vurdering af denne indvirkning, inden 
der gives tilladelse.

I VVM-direktivets artikel 3 stilles der krav om, at en sådan vurdering skal påvise, beskrive og 
vurdere de direkte og indirekte virkninger af et projekt på følgende faktorer:
mennesker, fauna og flora,

 jordbund, vand, luft, klima og landskab, 
 materielle goder og kulturarv,
 sammenspillet mellem faktorerne i første, andet og tredje led.
I artikel 5 fastsættes det, at bygherren bl.a. skal forelægge de data, der er nødvendige for at 
konstatere og vurdere de væsentlige virkninger, projektet vil kunne få for miljøet. Af artikel 6 
fremgår det, at medlemsstaterne sørger for, at de oplysninger, der er indhentet i henhold til 
artikel 5, stilles til rådighed for offentligheden. 
Andragendet vedrører den VVM-proces, der er gennemført i forbindelse med det foreslåede 
anlæg af to terminaler til oplagring af LNG: South Hook-terminalen og Dragon-terminalen, 
beliggende hhv. vest og øst for byen Milford Haven. Andrageren fremfører to påstande: For 
det første tog de beslutningstagende myndigheder (Pembrokeshire Amtsråd og Myndigheden 
for Pembrokeshire Kystnationalpark) ikke fuld højde for sikkerheden til søs i forbindelse med 
terminalernes drift, før de gav de påkrævede tilladelser til opførelsen af terminalerne i 2004, 
og for det andet fik offentligheden ikke oplysninger om vurderingen af risikoen til søs, især 
risiko for ulykker samt følgerne heraf for den lokale befolkning. De vigtigste byggetilladelser 
til de to terminaler forelå den 18. december 2003 for South Hook-terminalens og den 19. 
marts 2003 for Dragon-terminalens vedkommende.

I overensstemmelse med kravene i VVM-direktivets artikel 3 skulle miljøerklæringen 
vedrørende de to terminalprojekter - som en af de faktorer, der skulle tages hensyn til - have 
omhandlet alle sikkerhedsaspekter, herunder risici for befolkningen på land. Kommissionen 
kan forstå, at der foregår en debat om den mulige risiko for en ulykke, hvor LNG er 
indblandet i praksis, og samtidig kræver VVM-direktivet, at der for de forskellige terminaler 
obligatorisk skal foretages hensigtsmæssige risikovurderinger for at fastslå potentielle risici 
og sikre, at den berørte offentlighed orienteres.

                                               
1 EFT L 175, 5.7.1985, s. 40-48
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5-15
3 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17-25
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Af oplysninger, som andrageren har forelagt, fremgår det, at der rent faktisk blev foretaget 
begrænsede risikovurderinger af de to terminaler. Hvad angår South Hook-terminalen, 
fremgår det, at VVM vedrørende dette byggeri udarbejdedes af flodhavnemyndighederne i 
april 2003. I undersøgelsen refereres der ganske vist til en række scenarier med potentielle 
farer på stedet, men der fremlægges ikke yderligere detaljer. Ud fra dette er det ikke muligt at 
konkludere, at der for South Hook-terminalen er blevet foretaget en fuldstændig 
risikovurdering, eller at der på nogen måde er blevet stillet fornuftig kvalitativ information om 
risici til søs til rådighed for de kompetente myndigheder eller den berørte offentlighed, inden 
der blev givet byggetilladelse til projektet. Den "undersøgelse til fastlæggelse af farer", der 
refereres til i miljøerklæringen, kan levere yderligere oplysninger, men det fremgår af 
andragerens erklæringer, at der i forlængelse af anmodning om aktindsigt var visse områder 
på den udstedte kopi, der var udeladt, bl.a. vedrørende sundhed og sikkerhed. Ud fra de 
oplysninger, Kommissionen sidder inde med, er det således ikke klart, hvorvidt dette 
dokument blev stillet til offentlighedens rådighed som krævet i VVM-direktivets artikel 5.

Med hensyn til Dragon-terminalen har Kommissionen fået oplyst, at der udarbejdedes to 
miljøerklæringer (i april 2003 og januar 2004), hvori risiciene til søs søgtes behandlet. 
Kommissionen bemærker, at disse rapporter forelå senere end den generelle beslutning om at 
give byggetilladelse vedrørende Dragon-terminalen, hvilket skete den 19. marts 2003. Som i 
det andet tilfælde er Kommissionen ikke klar over, om de nævnte rapporter blev stillet til 
offentlighedens rådighed.

I betragtning af hvilke risikovurderinger der er foretaget, og hvilke oplyser der er stillet til de 
kompetente myndigheders og offentlighedens rådighed, må de britiske myndigheder afkræves 
yderligere oplysninger vedrørende VVM-direktivets krav i forbindelse med de to LNG-
terminaler ved Milford Haven. Kommissionen vil tage emnet op over for de britiske 
myndigheder og holde udvalget orienteret om, hvilke nye oplysninger den modtager.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 22. januar 2010.

"I forlængelse af den tidligere meddelelse af 15. maj 2009 kan Kommissionen bekræfte, at 
den fortsat følger op på andragerens oplysninger for at vurdere, om kravene i EU's 
miljølovgivning er opfyldt. Kommissionen har i denne sammenhæng henvendt sig til de 
britiske myndigheder for at få klarlagt nogle spørgsmål. Når der sker en yderligere udvikling i 
sagen i forhold til de spørgsmål, som andrageren har rejst, vil Kommissionen underrette 
Udvalget for Andragender herom." 

6. Kommissionens supplerende svar (REV. III), modtaget den 6. maj 2011.

Kommissionen drøftede andragendet med de britiske myndigheder på et møde, der fandt sted 
i december 2010. På dette møde understregede Kommissionen atter, at risikovurderingerne af 
situationen til søs for de to planer om flydende naturgas (LNG) burde have været retsmæssigt 
inkluderet i vurderingen af miljøindvirkningen, der gennemførtes i henhold til direktiv 
85/337/EØF, ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF.  De britiske myndigheder gentog, 
at dette ikke var en udlægning, som de var enige i. I lyset af den usikkerhed og den 
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forsinkelse, der medfølger ved at henvise sådan et spørgsmål til EU-Domstolen, blev det 
besluttet at undersøge, hvorvidt der kunne findes frem til en mere pragmatisk løsning på 
problemet, hvortil begge parter fandt konsensus om at være uenige i udlægningen af 
direktivet. Hovedformålet er på ny at forsikre over for lokalindbyggerne, at terminalernes 
sikkerhed er blevet vurderet til bunds. De britiske myndigheder enedes om at finde frem til 
sådan en løsning, samtidig med at de fastholdt deres synspunkt, at dette ikke var inden for 
anvendelsesområdet for kravene i dette direktiv. 

De britiske myndigheder oplyste over for Kommissionen, at sikkerhedsmæssige overvejelser i 
forbindelse med LNG-terminalerne er af afgørende betydning for dem, og at der var blevet 
udført betydeligt arbejde med hensyn til at vurdere risici til søs, før der kunne gives tilladelse 
til LNG-terminalerne.  De britiske myndigheder foreslog, at det foreløbige arbejde, der var 
blevet udført af havnemyndighederne i Milford Haven som en del af deres fortsatte 
retsmæssige ansvar for at sikre sikker søtransport i havneområdet, kunne anvendes og 
indgives i et format, der kan sammenlignes med det, som blev udført med henblik på onshore-
risici. De britiske myndigheder har af denne grund undersøgt, hvorvidt det ud fra et teknisk 
perspektiv ville være muligt at indsamle de oplysninger, der er udarbejdet af 
havnemyndighederne, i en række kort, der kan sammenlignes med dem, der er tilgængelige i 
spørgsmålet om onshore-risici. I lyset af at arbejdet har specialistkarakter, og at der eksisterer 
et behov for at koordinere fagkyndigt input, har de britiske myndigheder meddelt 
Kommissionen, at de vil være i stand til at fastslå, om et sådan kort bestående af tre zoner kan 
blive udarbejdet senest i starten af juni 2011.  De tilvejebragte kort skulle således kunne vise 
de tre zoner svarende til de tre risikoniveauer for en enkel eller begge sider af terminalens 
søveje. Det tilsigtes, at kortene skal ledsages af en forklarende beskrivelse, der udarbejdes af 
eksterne konsulenter. Kommissionen fik oplyst, at Health and Safety Laboratory Ltd, et 
agentur for sundheds- og sikkerhedsmyndighederne, for øjeblikket rådgiver de britiske 
myndigheder desangående, og at der næres håb om at kunne fremlægge disse oplysninger for 
Europa-Parlamentet og offentligheden generelt i starten af efteråret 2011. 

Kommissionen vil undersøge de af de britiske myndigheder indsendte oplysninger med 
hensyn til at fastslå overensstemmelsen med den pågældende EU-lovgivning. I januar 2011 
vedtog Kommissionen retningslinjerne, der yder vejledning om gennemførelse af EU's 
naturlovgivning ved flodmundinger og kystområder under særlig hensyntagen til 
havnebyggerier. Vejledningerne kan findes på følgende websted:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.p
df.


