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Betreft: Verzoekschrift 354/2006, ingediend door Rodney Maile (Britse nationaliteit), 
over vermeende vervuiling langs het estuarium van Cleddau ten gevolge van 
de activiteiten van de twee bedrijven Exxon en Quater

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de plannen van Exxon en Quater om vloeibaar aardgas (LNG) te 
transporteren naar het estuarium van Cleddau (West-Wales, UK) een ernstige bedreiging 
vormen voor het leven en de bezittingen van de bewoners van het gebied. Indiener verklaart 
dat de haven en het estuarium van Cleddau totaal ongeschikt zijn voor het ontvangen van 
ladingen LNG, die een ernstig vervuilingsrisico met zich meebrengen. Hij stelt dat het publiek 
nooit over dit project is geraadpleegd en verzoekt het Europees Parlement om de situatie te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, (ex artikel 192, lid 4,) van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

I. Achtergrond

Het project betreft de aanvoer van vloeibaar aardgas (LNG) naar een haventerminal in het 
estuarium van Cleddau in West-Wales.

II. Het verzoekschrift

Indiener klaagt dat de haventerminal en het estuarium van Cleddau ongeschikt zijn voor het 
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ontvangen van ladingen LNG en dat het voorgenomen project een aanzienlijk risico zal 
vormen voor de mensen en bezittingen in de omgeving van de terminal. Indiener stelt dat de 
betrokken bedrijven bij het plannen van deze activiteiten het handboek van 
veiligheidsprocedures voor LNG-operators, schepen en terminalmedewerkers hebben 
genegeerd door schepen die LNG vervoeren in een positie te brengen waar 
ontstekingsbronnen niet zijn uitgesloten. Indiener klaagt dat de aanzienlijke risico's die zijn 
verbonden aan dit project en de gevolgen voor de lokale gemeenschap als er een ongeval met 
een van de LNG-schepen zou plaatsvinden, niet volledig zijn uitgesloten door de betrokken 
bedrijven.

III. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Op basis van de beperkte informatie die de Commissie tot op heden tot haar beschikking 
heeft, kan het volgende worden gesteld:

De beoordeling moet worden beperkt tot mogelijke schendingen van het Gemeenschapsrecht. 
De Commissie kan niet verder gaan dan haar bevoegdheid op grond van artikel 211 van het 
EG-Verdrag en kwesties aan de orde stellen die geen verband houden met het 
Gemeenschapsrecht. Deze kwestie lijkt betrekking te hebben op het naleven van 
verplichtingen op grond van de Seveso II-richtlijn1, die gericht is op het voorkomen van grote 
ongelukken waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en op de beperking van de gevolgen 
daarvan voor mens en milieu. De richtlijn is van toepassing op ondernemingen waar 
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de 
hoeveelheden die zijn genoemd in Bijlage I (drempel voor vloeibare en zeer licht ontvlambare 
gassen (waaronder LPG) en aardgas: 50/200 ton).

In artikel 4 worden uitzonderingen genoemd op de bepalingen in de richtlijn. Op grond van 
artikel 4 (c) is de richtlijn met name niet van toepassing op "vervoer van gevaarlijke stoffen 
en tijdelijke opslag tijdens het vervoer over de weg, per spoor, over binnenwateren of 
zeewateren of door de lucht, met inbegrip van laden en lossen en de overbrenging naar of van 
een andere tak van vervoer in havens, op kaden of in spoorwegemplacementen, buiten de door 
deze richtlijn bestreken inrichtingen".

Met betrekking tot de regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen, word het transport 
van LNG door schepen naar de haven in kwestie geregeld door de internationale 
overeenkomst "International Maritime Dangerous Goods Code". Er is geen relevante 
communautaire wetgeving voor zeetransport.

Het vervoer van LNG vanaf de terminal verder landinwaarts wordt geregeld door twee EU-
Richtlijnen, 94/55/EG als het gaat om wegvervoer en 96/49/EG voor transport over het spoor, 
die feitelijk twee internationale overeenkomsten voor het vervoer van gevaarlijke goederen 
van toepassing verklaren op het grondgebied van de EU: de "Europese Overeenkomst voor 
het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg" en het "Reglement 
betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen".

                                               
1 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, PB L 10 van 14.1.1997, blz.13.
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IV. Conclusies

Gezien de uitzondering in de relevante communautaire wetgeving voor projecten van dit type 
en op basis van de verstrekte informatie, is de Commissie niet in de positie om in de huidige 
zaak een schending van het Gemeenschapsrecht te constateren.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009

Het belangrijkste punt in het verzoekschrift betreft de naleving van de specifieke bepalingen 
van Richtlijn 85/337/EEG1 (milieueffectbeoordeling, MEB), zoals gewijzigd bij 97/11/EG2 en 
2003/35/EG3. Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat, voordat een vergunning wordt verleend, 
projecten die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang 
of ligging, worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten.

Artikel 3 van de richtlijn bepaalt dat bij de beoordeling een identificatie, beschrijving en 
beoordeling wordt gegeven van de directe en indirecte effecten van een project op de 
volgende factoren:

- mens, dier en plant;

- bodem, water, lucht, klimaat en landschap;

- de materiële goederen en het culturele erfgoed;

- de interactie tussen de in het eerste, tweede en derde streepje genoemde factoren.

Artikel 5 bepaalt dat de opdrachtgever o.a. de nodige gegevens moet verstrekken om de 
vermoedelijke significante milieueffecten van het project te kunnen bepalen en beoordelen. 
Op grond van artikel 6 moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de krachtens artikel 5 
verzamelde informatie voor het publiek beschikbaar wordt gesteld.

Het verzoekschrift betreft de milieueffectbeoordeling die is uitgevoerd voor de beoogde bouw 
van twee terminals voor de opslag van LNG, de South Hook Terminal en de Dragon 
Terminal, ten westen respectievelijk ten oosten van de stad Milford Haven. Indiener doet twee 
beweringen: ten eerste, dat de mariene veiligheid na inbedrijfneming van de terminals niet 
volledig is onderzocht door de bij de besluitvorming betrokken instanties (Pembrokeshire 
County Council en Pembrokeshire Coast National Park Authority) voordat in 2004 de vereiste 
vergunningen voor de bouw van de terminals zijn afgegeven, en ten tweede, dat het publiek 
geen informatie heeft ontvangen over de risico's voor het mariene milieu, met name het risico 
van ongevallen en de gevolgen daarvan voor de plaatselijke bevolking. De belangrijkste 
bouwvergunningen zijn voor de South Hook Terminal op 18 december 2003 en voor de 
Dragon Terminal op 19 maart 2003 afgegeven.

In het kader van het onderzoek hadden volgens de bepalingen van artikel 3 van de MEB-
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
3 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
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richtlijn in de milieuverklaring voor de twee terminalprojecten alle veiligheidsaspecten 
moeten worden bekeken, waaronder de risico's voor de bevolking in het kustgebied. De 
Commissie begrijpt weliswaar dat er een discussie bestaat over het mogelijke gevaar van een 
ongeval met LNG, maar wijst erop dat uit hoofde van de MEB-richtlijn passende 
risicobeoordelingen voor de verschillende terminals moeten worden uitgevoerd om eventuele 
risico's vast te stellen, en de betrokken bevolking moet worden geïnformeerd.

Uit de door indiener verstrekte informatie blijkt dat er in de praktijk beperkte 
risicobeoordelingen voor de twee terminals zijn uitgevoerd. De Commissie heeft begrepen dat 
de MEB voor de South Hook Terminal in april 2003 door RPS is verzorgd. In de studie wordt 
verwezen naar enkele mogelijke risicoscenario's voor de locaties, zonder dat er nadere details 
worden gegeven. Op basis hiervan kan niet worden geconcludeerd dat voor de South Hook 
Terminal een volledige risicobeoordeling heeft plaatsgevonden of dat er aan de bevoegde 
autoriteiten of de betrokken bevolking betekenisvolle kwalitatieve informatie over de risico's 
voor het mariene milieu is verstrekt, voordat er een bouwvergunning voor het project is 
afgegeven. Wellicht bevat de in de milieuverklaring vermelde “conceptstudie 
gevarenidentificatie” nadere informatie, maar van indiener hebben wij begrepen dat hij na 
verzoeken om inzage weliswaar een exemplaar heeft ontvangen, maar dat daarin bepaalde 
punten, bijv. met betrekking tot gezondheid en veiligheid, ontbreken. Uitgaande van de 
informatie waarover de Commissie beschikt, is het dus niet duidelijk of dit document 
overeenkomstig artikel 5 van de MEB-richtlijn voor het publiek beschikbaar is gesteld.

Ten aanzien van de Dragon Terminal is de Commissie meegedeeld dat er twee 
milieuverklaringen (gedateerd april 2003 en januari 2004) zijn opgesteld waarin is getracht de 
risico's voor het mariene milieu in kaart te brengen. De Commissie wijst erop dat de rapporten 
van latere datum zijn dan het centrale besluit tot vergunningverlening voor de Dragon 
Terminal, dat op 19 maart 2003 is genomen. Ook is het de Commissie niet bekend of 
genoemde rapporten voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

Gezien de uitgevoerde risicobeoordelingen en de informatie die aan de bevoegde autoriteiten 
en het publiek is verstrekt, dienen de Britse autoriteiten nadere inlichtingen te geven met 
betrekking tot de vereisten die de MEB-richtlijn inhoudt voor de twee LNG-terminals in 
Milford Haven. De Commissie zal deze kwestie bij de Britse autoriteiten aan de orde stellen 
en, uitgaande van de nieuwe informatie, de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

In vervolg op haar eerdere mededeling van 15 mei 2009 kan de Commissie bevestigen dat zij 
de door indiener verstrekte informatie blijft volgen om de naleving van de communautaire 
milieuwetgeving te kunnen evalueren. Daartoe heeft zij de Britse autoriteiten verzocht om 
opheldering over een aantal kwesties. Zodra er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn in 
verband met de kwesties die indiener aan de orde heeft gesteld, zal de Commissie de 
Commissie verzoekschriften hiervan op de hoogte brengen.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. III), ontvangen op 6 mei 2011

De Commissie heeft het in dit verzoekschrift aangekaarte dossier met de Britse autoriteiten 
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besproken tijdens een vergadering in december 2010. In die vergadering heeft de Commissie 
opnieuw gewezen op haar standpunt betreffende de beoordeling van de mariene risico’s van 
deze twee LNG-projecten, namelijk dat deze beoordeling legitiem deel had moeten uitmaken 
van de milieueffectbeoordeling uitgevoerd overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG, als 
gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG. De Britse autoriteiten hebben er opnieuw 
op gewezen dat zij het niet eens waren met deze uitlegging van de richtlijn. Gezien de 
onzekerheid en het oponthoud die de aanhangigmaking van een dergelijke zaak bij het Hof 
van Justitie met zich meebrengen, werd besloten naar een meer pragmatische oplossing te 
zoeken, waarbij elke partij ermee akkoord ging tegen interpretatie van de richtlijn te zijn. 
Hoofdzaak was de plaatselijke bewoners ervan te verzekeren dat volledig kon worden 
ingestaan voor de veiligheid van de terminals. De Britse autoriteiten gingen ermee akkoord 
naar een oplossing te zoeken, doch bleven bij hun standpunt dat deze beoordeling niet binnen 
het kader van de vereisten van de richtlijn valt. 

De Britse autoriteiten hebben de Commissie medegedeeld dat de veiligheid van de LNG-
terminals voor hen van het grootste belang is en dat omvangrijke werkzaamheden waren 
verricht ter beoordeling van de mariene gevaren alvorens vergunning te verlenen voor de 
LNG-terminals. De Britse autoriteiten zijn juridisch verantwoordelijk voor de veiligheid van 
de scheepvaart in de haven. Zij hebben bijgevolg voorgesteld dat de studie die momenteel 
door de Milford Haven Havenautoriteit wordt verricht, op dezelfde wijze wordt uitgevoerd en 
gepresenteerd als die voor aanlandige risico’s. De Britse autoriteiten hebben dan ook 
onderzocht of het technisch haalbaar is om de door de Havenautoriteit verzamelde informatie 
samen te brengen in een reeks kaarten die vergelijkbaar zijn met die voor onshore risico’s. In 
het licht van het specifieke karakter van deze studie en de noodzaak de technische expertise te 
coördineren, hebben de Britse autoriteiten de Commissie medegedeeld dat zij begin juni 2011 
zullen weten of het mogelijk is een driezoneskaart te maken. Op de desbetreffende kaarten 
zouden de drie zones worden aangegeven die overeenkomen met de drie gevarenniveaus voor 
een individu aan weerszijden van de scheepvaartroutes naar de terminals. De kaarten zouden 
vergezeld gaan van een toelichting en worden opgesteld door onafhankelijke experts. De 
Commissie is in kennis gesteld van het feit dat het Britse laboratorium voor gezondheid en 
veiligheid (Health and Safety Laboratory Ltd), een agentschap van het Bureau voor 
gezondheid en veiligheid in het Verenigd Koninkrijk (Health and Safety Executive), de Britse 
autoriteiten momenteel in dezen adviseert en deze informatie zou begin najaar 2011 voor het 
Europees Parlement en het publiek beschikbaar moeten zijn.

De Commissie zal de door de Britse autoriteiten verstrekte informatie onderzoeken en bepalen 
of deze conform de relevante EU-wetgeving is. In januari 2011 heeft de Commissie 
richtsnoeren vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van de EU-Natura 2000-wetgeving in 
estuaria en kustgebieden; hierin wordt bijzondere aandacht besteed aan havenontwikkelingen. 
Deze richtsnoeren zijn te vinden op:

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


