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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0354/2006, του κ. Rodney Maile, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για ρύπανση της λιμνοθάλασσας του Cleddau ως αποτέλεσμα 
της δραστηριότητας των δύο εταιρειών Exxon και Qater

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το σχέδιο των εταιρειών Exxon και Quater για τη μεταφορά 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στη λιμνοθάλασσα του Cleddau (Δυτική Ουαλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο) συνιστά σοβαρή απειλή για τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων της 
περιοχής. Ο αναφέρων διατείνεται ότι ο λιμένας και η περιοχή της λιμνοθάλασσας του 
Cleddau είναι εντελώς ακατάλληλα σημεία για την υποδοχή φορτίων με ΥΦΑ, τα οποία 
συνιστούν σοβαρή απειλή ρύπανσης. Ισχυρίζεται ότι ουδέποτε υπήρξαν διαβουλεύσεις με την 
κοινή γνώμη για το εν λόγω σχέδιο και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει 
την κατάσταση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

I. Ιστορικό

Το σχέδιο αφορά τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) σε λιμενικό σταθμό 
στη λιμνοθάλασσα του Cleddau, στη Δυτική Ουαλία.

II. Η αναφορά



PE388.747v05-00 2/6 CM\866744EL.doc

EL

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι ο λιμενικός σταθμός και η λιμνοθάλασσα του Cleddau είναι 
ακατάλληλα σημεία για την παραλαβή φορτίων ΥΦΑ και ότι το προγραμματιζόμενο σχέδιο 
θα προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπους και περιουσίες στην περιοχή του 
λιμενικού σταθμού. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι με την πρότασή τους να προβούν σε αυτή τη 
δραστηριότητα, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες αγνόησαν το εγχειρίδιο ασφαλών διαδικασιών 
για φορείς εκμετάλλευσης, πλοία και τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, 
καθώς πλοία που μεταφέρουν ΥΦΑ θα βρίσκονται σε περιβάλλον όπου δεν έχουν 
αποκλειστεί πιθανές πηγές ανάφλεξης. Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ότι οι ενδιαφερόμενες 
εταιρείες δεν έχουν λάβει πλήρως υπόψη τους σημαντικούς κινδύνους που συνεπάγεται το 
σχέδιο και τις συνέπειες ενός πιθανού ατυχήματος σε ένα από τα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ για 
την τοπική κοινότητα. 

III. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Βάσει των περιορισμένων πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή μέχρι σήμερα, 
μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα:

Η αξιολόγηση πρέπει να περιοριστεί σε πιθανές παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας. Η 
Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβεί τις αρμοδιότητές της βάσει του άρθρου 211 και να θέσει 
ζητήματα που δεν συνδέονται με το κοινοτικό δίκαιο. Η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι αφορά τη 
συμμόρφωση με υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία Seveso II1, οι οποίες 
αποσκοπούν στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και 
στον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η οδηγία 
εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή 
μεγαλύτερες των προβλεπόμενων στο παράρτημα I (όριο για υγροποιημένα εξαιρετικά 
εύφλεκτα αέρια (συμπεριλαμβανομένου του ΥΦΑ) και φυσικό αέριο : 50/200 τόνοι).

Εξαιρέσεις από τις διατάξεις της οδηγίας προβλέπονται στο άρθρο 4. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με το σημείο γ του άρθρου 4, η οδηγία δεν εφαρμόζεται στην «οδική, 
σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά και ενδιάμεση 
προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, 
εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και προς άλλο μεταφορικό μέσο στις αποβάθρες, 
προβλήτες και σιδηροδρομικούς σταθμούς διαλογής, εκτός των μονάδων που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία».

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, η μεταφορά ΥΦΑ με 
πλοία στον εν λόγω λιμένα ρυθμίζεται από τη διεθνή συμφωνία «διεθνής κώδικας της 
θάλασσας για τα επικίνδυνα προϊόντα (κώδικας IMDG)». Δεν υπάρχει σχετική κοινοτική 
νομοθεσία για τη θαλάσσια μεταφορά.

Η μεταφορά του ΥΦΑ από τον τερματικό σταθμό στην ενδοχώρα ρυθμίζεται από δύο οδηγίες 
της ΕΕ, την οδηγία 94/55/ΕΚ για την οδική μεταφορά και την οδηγία 96/49/ΕΚ για τη 
σιδηροδρομική μεταφορά, οι οποίες στην ουσία εφαρμόζουν δύο διεθνείς συμφωνίες για τη 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στην επικράτεια της ΕΕ: «Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη 
Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)» και «κανονιστικές διατάξεις 

                                               
1 Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σελ.13.
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που αφορούν τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων».

IV. Συμπεράσματα

Δεδομένης της εξαίρεσης που προβλέπεται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία για σχέδια 
αυτού του είδους, και βάσει των παρασχεθεισών πληροφοριών, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
στοιχειοθετήσει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου στη συγκεκριμένη υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Το κύριο θέμα της αναφοράς έχει σχέση με την συμμόρφωση προς τις ειδικές διατάξεις της 
οδηγίας (ΕΠΕ) σχετικά με τις εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 
85/337/EΟΚ1 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/EΚ2 και 2003/35/EΚ3). Ο σκοπός 
της οδηγίας περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι να εξασφαλίσει ότι 
πριν δοθεί η συγκατάθεση, τα σχέδια που είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, λόγω της φύσεώς τους, του μεγέθους τους ή του χώρου που ευρίσκονται θα 
αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, όσον αφορά ακριβώς αυτές τις επιπτώσεις τους.

Το άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΠΕ) απαιτεί ότι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί δεόντως, τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις ενός έργου 
στους ακόλουθους τομείς:

- στον άνθρωπο, στην χλωρίδα και στην πανίδα,
- στο έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα, στο κλίμα και στο τοπίο,
- στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά·
- στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη 

περίπτωση.

Το άρθρο 5 αναφέρει ότι ο κύριος του έργου θα παράσχει, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που 
απαιτούνται για την αναγνώριση και αξιολόγηση των κυρίων επιπτώσεων τα οποία είναι 
πιθανόν να έχει το σχέδιο στο περιβάλλον. Το άρθρο 6 αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα 
μεριμνήσουν ώστε οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 5 να είναι 
διαθέσιμες στο κοινό. 

Η αναφορά έχει σχέση με την διαδικασία της οδηγίας ΕΠΕ που πραγματοποιείται για την 
προτεινόμενη ανάπτυξη των δύο τερματικών σταθμών για την αποθήκευση του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που αποκαλούνται ως South Hook Terminal και 
Dragon Terminal, και βρίσκονται δυτικά και ανατολικά της πόλεως του Milford Haven 
αντιστοίχως. Ο αναφέρων προβαίνει σε δύο ισχυρισμούς: αφενός ότι το θέμα της θαλάσσιας 
ασφάλειας δεν έχει ληφθεί πλήρως υπόψη σε ό,τι αφορά την λειτουργία των τερματικών 
σταθμών από τις αρχές που λαμβάνουν την απόφαση (Συμβούλιο της Κομητείας του 
Pembrokeshire και Αρχή του Εθνικού Παραθαλάσσιου Πάρκου του Pembrokeshire) πριν την 
χορήγηση των απαραιτήτων αδειών για την κατασκευή των τερματικών σταθμών το 2004·

                                               
1 ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40-48.
2 ΕΕ L 73, 14.3.1997, σ. 5-15.
3 ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ. 17-25.
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αφετέρου ότι το κοινό δεν έχει λάβει πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των 
θαλασσίων κινδύνων, ειδικότερα των κινδύνων ατυχήματος και των επιπτώσεών τους για τον 
τοπικό πληθυσμό. Οι κύριες άδειες κατασκευής για τους δύο τερματικούς σταθμούς έχουν 
εκδοθεί, στην περίπτωση του τερματικού σταθμού του South Hook στις 18 Δεκεμβρίου 2003 
και, στην περίπτωση του τερματικού σταθμού Dragon στις 19 Μαρτίου 2003.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της οδηγίας περί εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, μεταξύ των θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν περιλαμβάνεται και το γεγονός 
ότι η έκθεση περιβαλλοντικών αξιολογήσεων για τα δύο σχέδια τερματικών σταθμών θα 
πρέπει να έχει εξετάσει όλες τις πτυχές της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
προκύπτουν από κινδύνους προς τον πληθυσμό που κατοικεί πλησίον της θάλασσας. Ενώ η 
Επιτροπή καταλαβαίνει ότι διεξάγεται συζήτηση όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους ενός 
ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται το ΥΦΑ στην πράξη, οι υποχρεώσεις σύμφωνα με την 
οδηγία ΕΠΕ θα απαιτούσαν να υπάρξουν κατάλληλες αξιολογήσεις των κινδύνων για τους 
διάφορους τερματικούς σταθμούς πριν καθορίσουν κάθε πιθανό κίνδυνο καθώς και να 
εξασφαλισθεί ότι το ενεχόμενο κοινό είναι σχετικά ενημερωμένο.

Με βάση τις πληροφορίες που δίδει ο αναφέρων, εμφανίζεται ότι οι αξιολογήσεις των 
κινδύνων που πραγματοποιήθηκαν για τους δύο τερματικούς σταθμούς ήσαν πράγματι 
περιορισμένης έκτασης. Σε ό,τι αφορά τον τερματικό σταθμό του South Hook εμφανίζεται ότι 
η αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον προετοιμάσθηκε βάσει της διαδικασίας 
ρύθμισης με έλεγχο (RPS) και πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2003. Ενώ η μελέτη 
αναφέρεται σε έναν αριθμό πιθανών σεναρίων ενδεχόμενων κινδύνων για την τοποθεσία, δεν 
υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες. Με αυτή τη βάση δεν είναι δυνατόν να συμπεράνουμε ότι έχει 
πραγματοποιηθεί μία πλήρης εκτίμηση των κινδύνων όσον αφορά τον τερματικό σταθμό 
South Hook, ή ότι πράγματι σημαντικές ποιοτικές πληροφορίες για τους θαλάσσιους 
κινδύνους είχαν τεθεί στη διάθεση των αρμόδιων αρχών ή του ενεχόμενου κοινού πριν την 
χορήγηση της άδειας κατασκευής για το εν λόγω σχέδιο. Ακόμη και αν η μελέτη που έχει 
σκοπό να αναγνωρίσει τους αναφερθέντες κινδύνους στην περιβαλλοντική δήλωση παρέχει 
συμπληρωματικές πληροφορίες, ο αναφέρων καθιστά σαφές ότι το αντίγραφο το οποίο 
χορηγήθηκε σε συνέχεια αιτήσεων πρόσβασης στο εν λόγω έγγραφο παρέλειπε ένα 
συγκεκριμένο αριθμό σημείων, κυρίως από απόψεων υγείας και ασφάλειας. Οι πληροφορίες 
τις οποίες διαθέτει η Επιτροπή δεν επιτρέπουν, ως εκ τούτου, να επιβεβαιώσει ότι το εν λόγω 
έγγραφο είχε καταστεί προσβάσιμο στο κοινό σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 5 της 
οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά τον τερματικό σταθμό Dragon, η Επιτροπή ενημερώθηκε για το γεγονός ότι 
δύο περιβαλλοντικές δηλώσεις (με ημερομηνία: Απρίλιος και Ιανουάριος 2004) με σκοπό την 
εξέταση των θαλασσίων κινδύνων είχαν υποβληθεί. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι εν λόγω 
εκθέσεις είναι μεταγενέστερες της βασικής απόφασης χορήγησης της άδειας κατασκευής για 
τον τερματικό σταθμό Dragon, η οποία έχει ημερομηνία 19 Μαρτίου 2003. Και σε αυτή την 
περίπτωση επίσης η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το κοινό είχε 
δυνατότητα πρόσβασης στις εν λόγω εκθέσεις.

Υπό το φως των αξιολογήσεων των κινδύνων που πραγματοποιήθηκαν και των πληροφοριών 
που τέθηκαν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και του κοινού, οι αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου καλούνται να παράσχουν συμπληρωματικές πληροφορίες στο θέμα της 
συμβατότητας των δύο τερματικών σταθμών ΥΦΑ του Milford Haven με τις διατάξεις της 
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οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Επιτροπή θα εξετάσει το εν 
λόγω θέμα με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και θα παράσχει στην Επιτροπή Αναφορών 
μία ενημερωμένη απάντηση που θα βασίζεται στις νέες πληροφορίες τις οποίες θα λάβει.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της με ημερομηνία 15 Μαΐου 2009, η Επιτροπή 
μπορεί να επιβεβαιώσει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν 
από τον αναφέροντα, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του 
κοινοτικού περιβαλλοντικού δικαίου. Για τον σκοπό αυτόν, έθεσε ορισμένα ζητήματα προς 
διευκρίνιση στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Μόλις υπάρξουν περαιτέρω σημαντικές 
εξελίξεις σε σχέση με τα θέματα που εγείρει ο αναφέρων, η Επιτροπή θα ενημερώσει σχετικά 
την Επιτροπή Αναφορών.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (REV. ΙΙΙ), που ελήφθη στις 6 Μαΐου 
2011.

Η Επιτροπή συζήτησε τον συγκεκριμένο φάκελο αναφοράς με τις αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010. Σε αυτή τη 
συνεδρίαση, η Επιτροπή επανέλαβε την άποψή της ότι οι εκτιμήσεις κινδύνου αυτών των δύο 
σχεδίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) θα έπρεπε να έχουν αποτελέσει τμήμα της 
αξιολόγησης περιβαλλοντικού αντικτύπου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ. Οι αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου επανέλαβαν την άποψή τους ότι δεν συντάσσονται με την ερμηνεία της 
εν λόγω οδηγίας. Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα και την καθυστέρηση που 
συνεπάγεται η διαβίβαση ενός τέτοιου θέματος στο Δικαστήριο, αποφασίσθηκε να 
διερευνηθεί εάν θα ήταν δυνατόν να βρεθεί μια ρεαλιστικότερη λύση με κάθε πλευρά να 
συμφωνεί ότι διαφωνεί με την ερμηνεία της οδηγίας. Ο βασικός στόχος αυτής της 
προσέγγισης είναι να καθησυχάσουν οι ντόπιοι κάτοικοι ότι έχει αξιολογηθεί πλήρως η 
ασφάλεια των τερματικών σταθμών. Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησαν να 
βρεθεί μια τέτοια λύση, αν και διατηρούν την άποψή τους ότι αυτή η λύση δεν εντάσσεται 
στο πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων της οδηγίας.

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι οι προβληματισμοί σχετικά 
με την ασφάλεια των τερματικών σταθμών ΥΦΑ έχει γι' αυτούς υπέρτατη σημασία και ότι 
έχει αναληφθεί σημαντικό έργο σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων για τη λιμνοθάλασσα 
πριν χορηγηθεί συγκατάθεση για τους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ. Οι αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου έχουν προτείνει οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τη λιμενική αρχή του 
Μίλφορντ, ως μέρος της νόμιμης ευθύνης της για την ασφαλή διακίνηση της ναυσιπλοΐας 
εντός του λιμένα, να αξιοποιηθούν και να παρουσιασθούν με μορφή ανάλογη με τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται αναφορικά με επάκτιους κινδύνους. Επομένως, οι αρχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου έχουν διερευνήσει εάν θα καταστεί δυνατό από τεχνική άποψη να 
σκιαγραφήσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες της λιμενικής αρχής σε μια σειρά από χάρτες 
ανάλογους με εκείνους που είναι διαθέσιμοι για τους επάκτιους κινδύνους. Λαμβάνοντας 
υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα αυτών των εργασιών και την ανάγκη συντονισμού των τεχνικών 
δεδομένων των εμπειρογνωμόνων, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσαν την 
Επιτροπή ότι θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν εάν ένας τέτοιος τριζωνικός χάρτης μπορεί 
να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του Ιουνίου του 2011. Οι εν λόγω χάρτες θα εμφανίζουν τις 
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τρεις ζώνες που αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα κινδύνου για το μεμονωμένο άτομο, σε κάθε 
πλευρά των θαλάσσιων οδών προς τους τερματικούς σταθμούς. Προβλέπεται ότι οι χάρτες θα 
συνοδεύονται από επεξηγηματικές παρατηρήσεις και θα διαμορφώνονται από ανεξάρτητους 
συμβούλους. Η Επιτροπή ενημερώθηκε από το εργαστήριο υγείας και ασφάλειας ΕΠΕ, μια 
υπηρεσία για την Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι 
παρέχουν, επί του παρόντος, τις συμβουλές τους στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά 
με το εν λόγω ζήτημα και ότι οι εν λόγω πληροφορίες αναμένεται ότι θα καταστούν 
διαθέσιμες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο ευρύτερο κοινό στις αρχές του φθινοπώρου 
του 2011.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις πληροφορίες που παρέχονται από τις αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου με σκοπό να καθορισθεί η συμβατότητά τους με την οικεία ενωσιακή νομοθεσία. 
Τον Ιανουάριο του 2011 η Επιτροπή ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας σε λιμνοθάλασσες και παράκτιες ζώνες, με ιδιαίτερη προσοχή σε 
λιμενικά έργα. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να βρεθούν στην:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/guidance_doc.pdf


