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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0354/2006, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Rodney Maile, par teritorijas iespējamu piesārņošanu blakus Cleddau estuāram 
uzņēmumu Exxon un Quater darbības rezultātā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka uzņēmumu Exxon un Quater plāns ievest sašķidrinātu 
dabasgāzi Cleddau estuārā (Apvienotā Karaliste, Rietumvelsa) ir nopietns apdraudējums 
cilvēku dzīvībai un īpašumiem šajā apvidū. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka osta un 
Cleddau estuārs nav piemēroti sašķidrinātas dabasgāzes kravu saņemšanai, kas rada nopietnu 
piesārņošanas risku. Viņš norāda, ka nekad nav uzklausīts sabiedrības viedoklis par šo plānu, 
un prasa Eiropas Parlamentam izpētīt situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 20. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā

„I. Priekšvēsture

Plāns attiecas uz sašķidrinātas dabasgāzes piegādi terminālam, kas atrodas Cleddau estuārā 
Rietumvelsā.

II. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka ostas termināls un Cleddau estuārs nav piemēroti 
sašķidrinātas dabasgāzes kravu saņemšanai un ka iecerētais plāns radīs nopietnu 
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apdraudējuma risku cilvēkiem un īpašumiem termināla apkaimē. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka ierosinot veikt šādu darbību, attiecīgie uzņēmumi nav ievērojuši sašķidrinātas 
dabasgāzes pārvadātāju, kuģu un terminālu operatoru drošības procedūru rokasgrāmatu, radot 
sašķidrinātas dabasgāzes pārvadāšanas kuģiem situāciju, kurā nav novērsti aizdegšanās avoti.
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka minētie uzņēmumi nav pilnībā atrisinājuši ar plānu 
saistīto nopietnu risku un sekas vietējai kopienai, ja ar kādu no sašķidrinātas dabasgāzes 
pārvadāšanas kuģiem notiek negadījums.

III. Komisijas piezīmes par šo lūgumrakstu

Balstoties uz Komisijai pašreiz pieejamo nepietiekamo informāciju, var izdarīt šādus 
secinājumus:

Novērtējums attiecas tikai uz Kopienas tiesību iespēju pārkāpumu. Komisija nevar pārsniegt 
savu kompetenci saskaņā ar EK līguma 211. pantu un izskatīt jautājumus, kuri nav saistīti ar 
Kopienas tiesībām. Izskatāmais jautājums attiecas saistību ievērošanu saskaņā ar Seveso II 
direktīvu1, kuras mērķis ir lielāko avāriju, kur iesaistītas bīstamas vielas, novēršana un 
cilvēkam un videi radīto seku ierobežošana. Direktīvu piemēro uzņēmumiem, kuros ir 
bīstamas vielas, kuru daudzums ir vienāds vai pārsniedz I pielikumā norādīto vielu daudzumu 
(sašķidrinātu ātri uzliesmojošu gāzu, tostarp sašķidrinātas naftas gāzes, un dabas gāzes 
daudzums — 50/200 tonnas).

Atkāpes no Direktīvas noteikumiem ir norādītas 4. pantā. Jo īpaši saskaņā ar 4. panta 
c) punktu direktīva neattiecas uz „bīstamu vielu pārvadāšanu vai pagaidu uzglabāšanu 
starplaikos starp pārvadājumiem pa sauszemes ceļiem, dzelzceļu, iekšzemes ūdensceļiem, 
jūru vai gaisu ārpus uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, tostarp iekraušanu un 
izkraušanu vai pārvešanu no citiem transportlīdzekļiem vai uz tiem dokos, piestātnēs vai 
šķirotavās”.

Attiecībā uz bīstamu kravu transportēšanas noteikumiem, sašķidrinātas dabasgāzes 
transportēšanu ar kuģiem uz attiecīgo ostu reglamentē Starptautiskais jūras bīstamo kravu 
kodekss. Attiecībā uz jūras transportu pastāv attiecīgi Kopienas tiesību akti.

Sašķidrinātas dabasgāzes transportēšanu no termināla tālāk iekšzemē reglamentē divas ES 
direktīvas — Direktīva 94/55/EK par bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem un 
Direktīva 96/49/EK par bīstamo preču pārvadājumiem pa dzelzceļu un tās efektīvi piemēro 
divus starptautiskos nolīgumus par bīstamo kravu transportēšanu ES teritorijā: Eiropas 
Līgumu par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa autoceļiem un Bīstamu preču 
starptautisko dzelzceļa pārvadājumu kārtību.

IV. Secinājumi

Ņemot vērā izņēmumus attiecīgajos Kopienas tiesību aktos attiecībā uz šāda veida plāniem un 
balstoties uz sniegto informāciju, Komisija nevar atzīt, ka šajā gadījumā ir pārkāptas 
Kopienas tiesības.”

                                               
1 Padomes Direktīva 96/82/EK (1996. gada 9. decembris) par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu 
pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas , OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.
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4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Galvenais jautājums lūgumrakstā attiecas uz  konkrētiem IVN direktīvas noteikumiem 
(Direktīva 85/337/EEK1, kas grozīta ar Direktīvām 97/11/EK2 un 2003/35/EK3). IVN 
direktīvas mērķis ir nodrošināt, ka pirms atļaujas piešķiršanas tiem projektiem, kuriem to 
veida, apjoma vai atrašanās vietas dēļ var būt nozīmīga ekoloģiska ietekme, ir jāizpilda 
prasība par novērtējumu attiecībā uz šādu projektu ietekmi.

IVN direktīvas 3. pants nosaka, ka šādā novērtējumā identificē, apraksta un novērtē projekta 
tiešo un netiešo ietekmi uz šādiem faktoriem:

– dzīvām būtnēm, faunu un floru,
– augsni, ūdeni, gaisu, klimatu un ainavu,
– materiālām vērtībām un kultūras mantojumu,
– mijiedarbību starp faktoriem, kas minēti pirmajā, otrajā un trešajā ievilkumā.

5. pantā teikts, ka attīstītājs nodrošina, inter alia, datus, kuri nepieciešami, lai identificētu un 
novērtētu galveno ietekmi, kāda projektam varētu būt uz vidi. Savukārt 6. pantā teikts, ka 
dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 5. pantu apkopotā informācija ir pieejama sabiedrībai.
Lūgumraksts attiecas uz IVN procesu, kas iesākts attiecībā uz ierosināto divu terminālu izbūvi 
sašķidrinātas dabasgāzes uzglabāšanai un kuri norādīti kā South Hook termināls un Dragon
termināls, kas attiecīgi atrodas Milford Haven pilsētas rietumos un austrumos. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda divus pieņēmumus: pirmām kārtām, ka iestādes, kuras pieņem lēmumu 
(Pembrokšīras grāfistes padome un Pembrokšīras piekrastes nacionālā parka iestāde), pilnībā 
neapsvēra jautājumu par jūras vides drošību attiecībā uz terminālu darbību pirms 
nepieciešamās atļaujas piešķiršanas terminālu celtniecībai 2004. gadā un sabiedrības 
locekļiem nesniedza informāciju par jūras vides risku novērtējumu, jo īpaši par negadījumu 
riskiem un par to sekām vietējai sabiedrībai. Galvenās atļaujas attiecībā uz divu terminālu 
izbūvi piešķīra šādi: South Hook terminālam 2003. gada 18. decembrī un Dragon terminālam 
2003. gada 19. martā.

Saskaņā ar IVN direktīvas 3. panta prasībām kā daļu no apsveramajiem jautājumiem vides 
deklarācijā attiecībā uz divu terminālu plāniem vajadzētu izskatīt visus drošības aspektus, 
tostarp tos, kuri izriet no riskiem piekrastes iedzīvotājiem. Lai gan Komisija saprot, ka notiek 
debates par iespējamo negadījuma risku saistībā ar sašķidrināto dabas gāzi, patiesībā saistības 
saskaņā ar IVN direktīvu prasītu, ka tiek veikts atbilstošs riska novērtējums konkrētiem 
termināliem, lai identificētu ikvienu iespējamu risku un nodrošinātu, ka tiek informēta 
attiecīgā sabiedrība.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40.–48. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997., 5.–15. lpp.
3 OV L 156, 25.6.2003., 17.–25. lpp.
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Pamatojoties uz sūdzības iesniedzēja sniegto informāciju, rodas iespaids, ka attiecībā uz 
diviem termināliem faktiski veica nepilnīgus riska novērtējumus. Mēs saprotam, ka saistībā ar 
South Hook terminālu IVN attiecībā uz tā izbūvi sagatavoja RPS un datums ir 2003. gada 
aprīlis. Lai gan pētījums attiecas uz vairākiem termināla iespējamā apdraudējuma plāniem, tas 
nav sīki izstrādāts. Balstoties uz to, nav iespējams secināt, ka South Hook terminālam ir veikts 
pilnīgs riska novērtējums vai ka pirms atļaujas piešķiršanas plāna izstrādei kompetentajām 
iestādēm vai attiecīgajai sabiedrībai bija pieejama daudzpusīga kvalitatīva informācija par 
jūras vides riskiem. Vides deklarācijā minētais ,,iespējamā apdraudējuma identifikācijas 
pētījums” varētu sniegt papildinformāciju, bet mēs no sūdzības saprotam, ka papildus 
pieprasījumiem piekļūt dokumentiem, sniegtajā kopijā ir vairākas jomas, tostarp saistībā ar 
veselību un drošību, kuras nav iekļautas. Tādēļ pamatojoties uz pieejamo informāciju 
Komisijai nav skaidrs vai šis dokuments bija pieejams sabiedrībai saskaņā ar IVN direktīvas 
5. pantu.

Saistībā ar Dragon terminālu Komisija ir informēta, ka tika sagatavotas divas vides 
deklarācijas (2003. gada aprīlī un 2004. gada janvārī), kurās centās izskatīt jūras vides riskus.
Komisija varētu piezīmēt, ka ziņojumi datē ar vēlāku datumu galveno lēmumu par plānošanas 
atļaujas piešķiršanu Dragon terminālam, kas bija 2003. gada 19. marts. Attiecīgi Komisijai 
nav zināms vai minētie ziņojumi bija pieejami sabiedrībai.

Ņemot vērā veiktos riska novērtējumus un kompetentajām iestādēm un sabiedrībai pieejamo 
informāciju, no Apvienotās Karalistes varas iestādēm tiek pieprasīta papildinformācija 
saistībā ar IVN direktīvas prasībām attiecībā uz diviem sašķidrinātas dabasgāzes termināliem 
Milford Haven pilsētā. Komisija izskatīs šo jautājumu ar Apvienotās Karalistes varas 
iestādēm un sniegs atjauninātu informāciju komitejai, pamatojoties uz jauno saņemto 
informāciju.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

„Papildus iepriekšējam 2009. gada 15. maija paziņojumam Komisija var apstiprināt, ka tā 
turpina sekot līdzi lūgumraksta iesniedzēju sniegtajai informācijai, lai novērtētu atbilstību ES 
tiesību aktiem vides jomā. Šajā nolūkā Komisija skaidrojuma iegūšanai ar vairākiem 
jautājumiem vērsās pie Apvienotās Karalistes iestādēm. Būtisku ar lūgumraksta iesniedzēja 
izvirzītajiem jautājumiem saistītu pavērsienu gadījumā Komisija attiecīgi informēs 
Lūgumrakstu komiteju.”

6. Komisijas papildu atbilde (REV. III), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Komisija lūgumraksta lietu apsprieda ar Apvienotās Karalistes iestādēm 2010. gada decembra 
sanāksmē. Tajā Komisija atkārtoti pauda viedokli, ka saskaņā ar tiesību aktiem šo divu 
sašķidrinātas dabasgāzes terminālu projektu jūras vides riska novērtējums bija jāiekļauj vides 
riska novērtējumā, ko veic saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK, kura grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 97/11/EK un 2003/35/EK. Apvienotās Karalistes iestādes atkārtoja, ka tās šo 
direktīvu interpretē citādi. Ņemot vērā, ka šī jautājuma iesniegšana Tiesā nedotu tūlītējus un 
skaidrus rezultātus, tika nolemts izpētīt, vai nav iespējams pragmatiskāks risinājums, kad abas 
puses piekrīt nevienoties par direktīvas interpretāciju. Svarīgākais ir vietējiem iedzīvotājiem 
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sniegt pārliecību, ka ir pilnībā novērtēta attiecīgo terminālu drošība. Apvienotās Karalistes 
iestādes piekrita rast šādu risinājumu, paliekot pie uzskata, ka tas neietilpst attiecīgās 
direktīvas prasībās. 

Apvienotās Karalistes iestādes informēja Komisiju, ka tām ir ārkārtīgi svarīgi ar sašķidrinātās 
gāzes termināliem saistītie drošības apsvērumi un ka pirms atļauju piešķiršanas tika veikts 
ievērojams darbs, lai novērtētu šo terminālu radīto risku uz jūras vidi. Apvienotās Karalistes 
iestādes ierosināja izmantot Milford Haven ostas pārvaldes darbu, ko tā veikusi, pildot 
juridisko pienākumu par drošas kuģošanas nodrošināšanu ostā, un attiecīgo informāciju tādā 
formātā, kas ir līdzīgs sauszemes vides riska novērtējumam. Tādējādi Apvienotās Karalistes 
iestādes ir pētījušas, vai būtu tehniski iespējams apkopot ostas pārvaldes ievākto informāciju 
vairākās kartēs, kas ir savietojamas ar pieejamajām kartēm par piekrastes riskiem. Ņemot vērā 
šī darba specifiskumu un nepieciešamību koordinēt ekspertu tehnisko darbu, Apvienotās 
Karalistes iestādes informēja Komisiju, ka tās līdz 2011. gada jūnija sākumam sniegs 
apstiprinājumu, vai šāda trīs zonu karte ir izstrādājama. Šādās kartēs būtu redzamas trīs zonas, 
kas atbilst trīs cilvēka drošības riska līmeņiem kuģošanas ceļos abpus termināliem. Paredzēts, 
ka šīm kartēm būtu paskaidrojumi un tās apkopotu neatkarīgi konsultanti. Komisija tika 
informēta, ka Apvienoto Karalisti šajos jautājumos pašlaik konsultē Health and Safety 
Laboratory Ltd, kas ir Apvienotās Karalistes Veselības un drošības iestādes aģentūra, un 
sagaidāms, ka šī informācija Eiropas Parlamentam un plašākai sabiedrībai cerams būs 
pieejama 2011. gada rudens sākumā. 

Komisija izskatīs Apvienotās Karalistes iesniedzamo informāciju, lai noteiktu, vai tā ir 
atbilstīga ES tiesību aktiem. 2011. gada janvārī Komisija pieņēma pamatnostādnes par ES 
vides tiesību aktu īstenošanu attiecībā uz estuāriem un piekrastes zonām, īpašu uzmanību 
pievēršos ostu attīstībai. Šīs pamatnostādnes atrodamas norādītajā tīmekļa vietnē:

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


