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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0354/2006 dėl dviejų bendrovių, „Exxon“ ir „Qater“, veiklos 
tariamai sukeltos taršos prie Cleddau upės žiočių, kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės pilietis Rodney Maile

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pareiškia, kad bendrovių, „Exxon“ ir „Qater“ projektas, susijęs su 
suskystintų gamtinių dujų (SGD) gabenimu į Cleddau upės žiotis (Vakarų Velsas, JK), kelia 
rimtą grėsmę šio regiono žmonių gyvybei ir jų nuosavybei. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 
uostas ir Cleddau upės žiotys yra visiškai nepritaikyti laivams, gabenantiems SGD, dėl kurių 
kyla rimtas taršos pavojus, priimti. Jis teigia, kad dėl šio projekto visiškai nebuvo 
konsultuotasi su visuomene, ir prašo, kad Europos Parlamentas ištirtų susidariusią padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 20 d. (Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. gegužės 7 d.

„I. Bendrosios aplinkybės

Projektas yra susijęs su suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimu į uosto terminalą, esantį 
Cleddau upės žiotyse, Vakarų Velse.

II. Peticija

Peticijos pateikėjas teigia, kad uosto terminalas ir Cleddau upės žiotys yra visiškai 
nepritaikyti laivams, gabenantiems SGD, priimti ir kad planuojamas projektas kels didelį 
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pavojų terminalo kaimynystėje gyvenantiems žmonėms ir jų nuosavybei. Jis teigia, kad 
susijusios bendrovės, siūlančios įgyvendinti šį projektą, numatydamos SGD gabenantiems 
laivams tokią vietą, kurioje nėra pašalinti visi degieji šaltiniai, nepaisė saugumo procedūrų 
vadovo, skirto SGD operatoriams, laivams ir terminalų operatoriams, reikalavimų. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad šios bendrovės tinkamai neišnagrinėjo klausimų dėl rimtos grėsmės, 
susijusios su projektu, ir pasekmių vietinei bendruomenei vieno iš SGD gabenančių laivų 
avarijos atveju. 

III. Komisijos pastabos dėl peticijos

Remiantis Komisijos šiuo metu turima ribota informacija galima būtų teigti, kad:

Vertinime turi būti apsiribota galimų Bendrijos teisės pažeidimų paieška. Komisija negali 
viršyti savo kompetencijos, apibrėžtos pagal EB sutarties 211 straipsnį, ir kelti klausimų, 
kurie nėra susiję su Bendrijos teise. Aptariamas klausimas, atrodo, susijęs su Seveso II 
direktyvos1, kuri skirta su pavojingomis medžiagomis susijusių didelių avarijų prevencijai ir 
jų pasekmių žmonėms bei aplinkai apribojimui, įpareigojimų vykdymu. Direktyva taikoma 
objektams, kuriuose pavojingų medžiagų kiekiai prilygsta ar viršija kiekius, išvardytus I 
priede (Suskystintų labai degių dujų (įskaitant LPG – suskystintas benzino dujas) ir gamtinių 
dujų kvalifikacinis kiekis: 50/200 tonų).

Direktyvos nuostatų išimtys išdėstytos 4 straipsnyje. Visų pirma pagal 4 straipsnio c punktą 
direktyva netaikoma „pavojingų medžiagų gabenimui autotransportu, geležinkeliu, vidaus 
vandenų keliais, jūra ir oru, tarpiniam laikinam jų sandėliavimui už šia direktyva 
reglamentuojamų objektų ribų, taip pat pakrovimui ir iškrovimui, perkėlimui į kitas transporto 
priemones ar iš jų dokuose, prieplaukose ir manevrinėse stotyse“.

Dėl pavojingų krovinių gabenimo taisyklių: SGD gabenimas laivais į minėtą uostą 
reguliuojamas tarptautiniu susitarimu („Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių 
kodeksas“). Atitinkamų Bendrijos teisės aktų dėl jūrų transporto nėra.

Tolesnį SGD gabenimą iš terminalo vidaus keliais reguliuoja dvi ES direktyvos (94/55/EB, 
skirta kelių transportui, ir 96/49/EB, skirta geležinkelių transportui), į kurias veiksmingai 
perkelti du tarptautiniai susitarimai dėl pavojingų krovinių vežimo į ES teritoriją: „Europos 
susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių gabenimo keliais“ ir „Reikalavimai dėl 
tarptautinio pavojingų krovinių gabenimo geležinkeliu“.

IV. Išvados

Komisija, atsižvelgdama į atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose šios rūšies projektams 
numatytą išimtį ir į pateiktą informaciją, šiuo atveju negalėjo nustatyti Bendrijos teisės 
pažeidimo“.

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gegužės 15 d.

                                               
1 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų 
pavojaus kontrolės, OL L 10, 1997 1 14, p.13.
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„Pagrindinis peticijos klausimas: ar laikomasi konkrečių PAV direktyvos nuostatų (Direktyva 
85/337/EEB1 su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB2 ir 2003/35/EBC3). PAV 
direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad prieš duodant sutikimą projektams, galintiems daryti 
reikšmingą poveikį aplinkai dėl savo pobūdžio, masto ar vietos, būtų atliekamas poveikio 
aplinkai vertinimas.

PAV direktyvos 3 straipsnyje reikalaujama, kad atliekant tokį vertinimą būtų nustatomas, 
apibūdinamas ir įvertinamas tiesioginis ir netiesioginis projekto poveikis šiems veiksniams:

– žmonėms, gyvūnijai ir augmenijai,
– dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui ir kraštovaizdžiui, 
– materialinėms vertybėms ir kultūros paveldui,
– pirmoje, antroje ir trečioje įtraukose išvardytų veiksnių sąveikai.

5 straipsnyje nurodoma, kad užsakovas turi pateikti, inter alia, duomenis, reikalingus 
galimiems pagrindiniams projekto poveikiams aplinkai nustatyti ir įvertinti. 6 straipsnyje 
sakoma: „valstybės narės užtikrina, kad tinkamais terminais suinteresuota visuomenė galėtų 
susipažinti su pagal 5 straipsnį surinkta informacija“. 

Peticija susijusi su poveikio aplinkai vertinimu, kurio imtasi pasiūlytų dviejų terminalų (SGD 
saugyklų), vadinamų „South Hook Terminal“ ir „Dragon Terminal“ ir esančių atitinkamai į 
vakarus ir į rytus nuo Milford Heiveno miesto, projektų atžvilgiu. Peticijos pateikėjas tvirtina 
du dalykus: pirma, sprendimus priimančios institucijos (Pembrukšyro grafystės taryba ir 
Pembrukšyro pakrančių nacionalinio parko direkcija), prieš duodamos sutikimą terminalų 
statybai 2004 m., visapusiškai neapsvarstė jūrų saugumo, susijusio su terminalų 
eksploatavimu, klausimų; antra, visuomenės nariams nebuvo suteikta informacijos apie 
pavojaus jūrų saugumui įvertinimą (visų pirma apie avarijų pavojų ir jų pasekmes vietos 
gyventojams). Pagrindiniai sutikimai dviejų terminalų statybai buvo išduoti taip: 2003 m. 
gruodžio 18 d. dėl „South Hook Terminal“, o 2003 m. kovo 19 d. dėl „Dragon Terminal“.

Atsižvelgiant į PAV direktyvos 3 straipsnio reikalavimus kaip dalis klausimų, kuriuos reikia 
apsvarstyti, aplinkosaugos pranešime turėtų būti nagrinėjami visi saugumo aspektai, įskaitant 
pakrančių gyventojams kylantį pavojų. Komisija supranta, kad faktiškai diskutuojama dėl 
galimo avarijos, susijusios su SGD gabenimu, pavojaus, todėl pagal PAV direktyvą reikėtų 
atlikti tinkamą abiejų terminalų rizikos vertinimą siekiant nustatyti bet kokį galimą pavojų, 
taip pat užtikrinti, kad apie tai būtų informuota suinteresuotoji visuomenės dalis.

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5, p. 40–48.
2 OL L 73, 1997 3 14, p. 5–15.
3 OL L 156, 2003 6 25, p. 17–25.
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Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, atrodo, kad faktiškai buvo atliktas ribotas 
abiejų terminalų rizikos vertinimas. Dėl „South Hook“ terminalo, mūsų žiniomis, su šia 
statyba susijusį PAV 2003 m. balandžio mėn. parengė RPS bendrovė. Nors tyrime paminėta 
daug galimų susijusių su projektu grėsmės scenarijų, jie išsamiau nenagrinėjami.  Šio tyrimo 
rezultatai nesuteikia pagrindo teigti, kad dėl „South Hook“ terminalo buvo atliktas 
visapusiškas rizikos įvertinimas ar kad, prieš duodant sutikimą įgyvendinti statybos projektą, 
kompetentingoms institucijoms arba suinteresuotai visuomenės daliai buvo pateikta iš tikrųjų 
reikšminga kokybiška informacija apie pavojų jūrų saugumui. Papildomos informacijos 
galima rasti pavojaus nustatymo tyrimo išvadose, išdėstytose aplinkosaugos pranešime, tačiau 
iš peticijos pateikėjo perduotos informacijos aišku, kad jo prašymu jam susipažinti pateiktoje 
dokumento kopijoje nebuvo tam tikrų sričių, įskaitant sveikatos ir saugos sritis, vertinimo 
išvadų. Taigi remiantis šiuo metu turima informacija Komisijai neaišku, ar šis dokumentas 
buvo prieinamas visuomenei, kaip apibrėžta PAV direktyvos 5 straipsnyje.

Komisija buvo informuota, kad dėl „Dragon“ terminalo buvo parengti du aplinkosaugos 
pranešimai (2003 m. balandžio mėn. ir 2004 m. sausio mėn.), kuriuose buvo siekiama atlikti 
pavojaus jūrų saugumui įvertinimą. Komisija norėtų atkreipti dėmesį, kad pranešimai datuoti 
vėlesne data nei pagrindinis sprendimas dėl „Dragon“ terminalo statybų leidimo, kuris buvo 
išduotas 2003 m. kovo 19 d. Be to, Komisija neturi duomenų, ar minėti pranešimai buvo 
pateikti visuomenei.

Atsižvelgiant į atliktus rizikos įvertinimus ir informaciją, pateiktą kompetentingoms 
institucijoms ir visuomenei, iš Jungtinės Karalystės valdžios institucijų pareikalauta 
papildomos informacijos, susijusios su PAV direktyvos reikalavimų taikymu dviem SGD 
terminalams, esantiems Milford Heiveno miesto kaimynystėje. Komisija iškels šį klausimą JK 
valdžios institucijoms ir, remdamasi iš jų gautais duomenimis, pateiks naujausią informaciją 
Komitetui.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Kaip ir savo ankstesniame 2009 m. gegužės 15 d. atsakyme Komisija gali patvirtinti, jog ji ir 
toliau nagrinėja peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, kad galėtų įvertinti, ar projektai 
atitinka susijusių ES aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus. Siekdama šio tikslo, ji 
kreipėsi į JK valdžios institucijas dėl keleto klausimų išaiškinimo. Kai tik bus tolesnių 
esminių pokyčių, susijusių su peticijos pateikėjo iškeltais klausimais, Komisija apie tai 
informuos Peticijų komitetą.“ 

6. Papildomas Komisijos atsakymas (REV. III), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Komisijos ir Jungtinės Karalystės valdžios institucijų atstovai aptarė su šia peticija susijusius 
klausimus 2010 m. gruodžio mėn. vykusio posėdžio metu. Komisija pakartotinai pareiškė 
savo nuomonę, kad šių dviejų projektų, susijusių su suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
gabenimu, pavojaus jūros saugumui vertinimas turėtų būti teisėtai atliekamas kaip poveikio 
aplinkai vertinimo dalis pagal Direktyvos 85/337/EEB, kurią iš dalies keičia Direktyvos 
97/11/EB ir 2003/35/EB, nuostatas. JK valdžios institucijos dar kartą pareiškė, kad nesutinka 
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su šiuo direktyvos aiškinimu. Atsižvelgdamos į neaiškumus ir vilkinimą, susijusį su šio 
klausimo perdavimu Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, abi šalys skirtingai aiškindamos 
tą pačią direktyvą nusprendė ištirti, ar įmanoma rasti paprastesnį šio klausimo sprendimą. 
Pagrindinis tikslas yra patvirtinti vietos gyventojams, kad buvo atliktas visapusiškas terminalų 
saugumo įvertinimas. Jungtinės Karalystės valdžios institucijos pritarė šiam tikslui, tačiau 
laikėsi nuomonės, kad jis nesusijęs su šios direktyvos reikalavimais.  

Jungtinės Karalystės valdžios institucijos informavo Komisiją, kad didžiausias dėmesys šiuo 
metu kreipiamas į saugumo klausimus, susijusius su suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
terminalais, ir kad, prieš duodant sutikimą įgyvendinti SGD terminalų statybos projektą, buvo 
imtasi konkrečių veiksmų pavojaus jūros saugumui vertinimui atlikti. JK valdžios institucijos 
pasiūlė, kad dabartiniai Milford Heiveno uosto administracijos tyrimai, susiję su esama teisine 
atsakomybe užtikrinti saugų laivų judėjimą uoste, būtų panaudojami ir pateikiami tokiu pačiu 
būdu kaip ir pakrantėje kylančių pavojų tyrimai. Šiuo tikslu Jungtinės Karalystės valdžios 
institucijų atstovai siekė išsiaiškinti, ar praktiškai įmanoma apjungti uosto administracijos 
patvirtintą informaciją keliuose žemėlapiuose, kurie gali būti palyginami su pakrantėje 
kylančių pavojų duomenimis. Atsižvelgiant į specifinį šio darbo pobūdį ir į tai, kad reikia 
užtikrinti ekspertų pateikiamų techninių duomenų koordinavimą, JK valdžios institucijos 
informavo Komisiją, kad iki 2011 m. birželio pradžios praneš, ar šis trijų zonų žemėlapis gali 
būti parengtas. Galutiniuose žemėlapiuose matysis trys zonos, kurios atitiks tris atskirus 
rizikos lygmenis gabenant bet kuriuo maršrutu į terminalus. Numatyta, kad žemėlapius 
parengs nepriklausomi konsultantai ir prie jų bus pridėti paaiškinimai. Komisija gavo 
informaciją, kad šiuo metu JK sveikatos ir saugumo viešosios įstaigos agentūra „Health and 
Safety Laboratory Ltd“ konsultuoja Jungtinės Karalystės valdžios institucijų atstovus ir 2011 
m. rudens pradžioje apie tai planuojama paskelbti Europos Parlamentui ir plačiajai 
visuomenei. 

Komisija išnagrinės iš Jungtinės Karalystės valdžios institucijų gautiną informaciją ir 
nustatys, ar ji neprieštarauja atitinkamų ES teisės aktų nuostatoms. 2011 m. sausio mėn. 
Komisija patvirtino ES gamtos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo žiotyse ir pakrantės zonose 
gaires, ypatingai atsižvelgdama į uostų plėtrą. Šios gairės pateikiamos:

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


