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Dotyczy: Petycji 0354/2006, którą złożył Rodney Maile (Wielka Brytania) w sprawie
rzekomego zanieczyszczenia ujścia rzeki Cleddau w wyniku działania 
przedsiębiorstw Exxon i Quater

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że przedsięwzięcie firm Exxon i Quater obejmujące transport 
ciekłego gazu ziemnego (LNG) w ujściu rzeki Cleddau (Zachodnia Walia, Wielka Brytania) 
stanowi poważne zagrożenie dla życia okolicznych mieszkańców oraz dla nieruchomości 
położonych na tym obszarze. Składający petycję twierdzi, że ujście rzeki Estuary i położony 
w nim port są zupełnie nieprzystosowane do przyjmowania ładunków LNG, które stwarzają 
poważne ryzyko zanieczyszczenia. Twierdzi on, że nigdy nie zasięgano opinii społeczeństwa 
w sprawie tego przedsięwzięcia, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie 
sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 września 2006 r. Zgodnie z art. 192 ust. 4 
Regulaminu zwrócono się do Komisji o dostarczenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 7 maja 2007 r.

I. Kontekst

Omawiane przedsięwzięcie dotyczy dostaw ciekłego gazu ziemnego (LNG) do terminalu 
portowego położonego w ujściu rzeki Cleddau (Zachodnia Walia).

II. Petycja
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Składający petycję twierdzi, że terminal portowy i ujście rzeki Cleddau nie są przystosowane 
do przyjmowania ładunków LNG oraz że planowane przedsięwzięcie stworzy poważne 
zagrożenie dla okolicznych mieszkańców i nieruchomości leżących w pobliżu terminalu. 
Składający petycję uważa, że proponując podjęcie takich działań, przedsiębiorstwa 
zignorowały wytyczne dotyczące procedur bezpieczeństwa dla operatorów LNG oraz 
operatorów statków i terminali, gdyż skierowały statki transportujące LNG do miejsc, 
z których nie usunięto źródeł zapłonu. Składający petycję twierdzi, że przedsiębiorstwa te nie 
zwróciły należytej uwagi na poważne zagrożenia związane z przedsięwzięciem ani na 
konsekwencje ponoszone przez miejscową społeczność w razie wypadku z udziałem jednego 
ze statków transportujących LNG. 

III. Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Na podstawie ograniczonych informacji, którymi dysponuje obecnie Komisja Europejska, 
można sformułować następujące wnioski:

Ocena musi ograniczyć się do ewentualnych naruszeń prawa Wspólnoty. Komisja Europejska 
nie może wykraczać poza kompetencje zapisane w art. 211 WE i rozpatrywać spraw 
niezwiązanych z prawem wspólnotowym. Wydaje się, że omawiana sprawa dotyczy 
wypełniania obowiązków wynikających z dyrektywy Seveso II1, których celem jest 
zapobieganie poważnym awariom związanym z substancjami niebezpiecznymi oraz 
ograniczenie ich skutków dla ludzi i środowiska naturalnego. Dyrektywa ta ma zastosowanie 
do zakładów, w których substancje niebezpieczne występują w ilościach co najmniej równych 
ilościom wymienionym w załączniku I (ilości progowe gazu ziemnego i wysoce łatwopalnych 
gazów ciekłych, w tym ciekłego gazu ziemnego, wynoszą 50 i 200 ton).

Wyjątki od przepisów dyrektywy wymieniono w art. 4. Zgodnie z art. 4 lit. c) dyrektywa nie 
ma zastosowania w szczególności do „transportu niebezpiecznych substancji oraz 
przejściowego składowania na drogach, na kolei, na drogach śródlądowych, na morzu czy 
w powietrzu, poza obrębem zakładów podlegających niniejszej dyrektywie, 
z uwzględnieniem ładunku i rozładunku oraz transportu do i z doków, nabrzeży i stacji 
rozrządowych”.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, transport wodny LNG 
do omawianego portu reguluje umowa międzynarodowa zwana Międzynarodowym morskim 
kodeksem towarów niebezpiecznych. Żadne właściwe prawodawstwo wspólnotowe nie 
odnosi się do transportu morskiego. Dalszy transport LNG z terminalu w głąb lądu regulują 
dwie dyrektywy UE:

94/55/WE dotycząca transportu drogowego i 96/49/WE dotycząca transportu kolejowego, 
które skutecznie wdrażają postanowienia dwóch umów międzynarodowych w sprawie 
transportu towarów niebezpiecznych na terytorium UE: Europejskiej umowy w sprawie 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i Regulaminu 
międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych.

                                               
1 Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi, Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.
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IV. Wnioski

W świetle wyłączenia przedsięwzięć omawianego typu z zakresu obowiązywania właściwego 
prawodawstwa Wspólnoty oraz na podstawie dostarczonych informacji Komisja Europejska 
nie ma podstaw, by w przedmiotowej sprawie stwierdzić naruszenie prawa wspólnotowego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

Podstawowa sprawa poruszona w petycji dotyczy zgodności z przepisami szczególnymi 
dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa 85/337/EWG1

zmieniona dyrektywą 97/11/WE2 i dyrektywą 2003/35/WE3). Celem dyrektywy w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko jest zapewnienie, że przed udzieleniem zezwolenia na 
przedsięwzięcia, które ze względu na swój charakter, rozmiary lub lokalizację mogą mieć 
istotny wpływ na środowisko naturalne, dokonuje się oceny ich skutków.

Artykuł 3 dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaga, by w ocenie 
takiej wskazano, opisano i oceniono bezpośredni i pośredni wpływ przedsięwzięcia na:

- ludzi, faunę i florę;
- glebę, wodę, powietrze, klimat i krajobraz; 
- dobra materialne i dziedzictwo kulturowe;
- wzajemne zależności między elementami wymienionymi w trzech pierwszych punktach.

Artykuł 5 stanowi, że inwestor dostarcza m.in. danych wymaganych do wskazania i oceny 
głównych prawdopodobnych skutków przedsięwzięcia na środowisko. Artykuł 6 stanowi, że 
państwa członkowskie zapewniają udostępnienie opinii publicznej informacji zebranych 
zgodnie z art. 5. 

Petycja dotyczy procedury oceny oddziaływania na środowisko podjętej w związku 
z planowaną rozbudową dwóch terminali magazynowych LNG, zwanych South Hook 
Terminal i Dragon Terminal, z których jeden położony jest na zachód, a drugi na wschód od 
miasta Milford Haven. Składający petycję przedstawia dwa twierdzenia: po pierwsze, że 
przed udzieleniem w 2004 r. zezwoleń niezbędnych do budowy terminali władze decyzyjne 
(Rada Hrabstwa Pembrokeshire i Zarząd Parku Narodowego Pembrokeshire Coast) nie 
uwzględniły w pełni sprawy bezpieczeństwa morskiego w projekcie terminali, a po drugie, że 
opinia publiczna nie została poinformowana o ocenie zagrożeń dla środowiska morskiego, 
zwłaszcza ryzyka awarii i ich konsekwencji dla mieszkańców. Główne zezwolenia na budowę 
obu terminali wydano: w przypadku South Hook Terminal – w dniu 18 grudnia 2003 r., 
w przypadku Dragon Terminal – w dniu 19 marca 2003 r.

Zgodnie z wymogami art. 3 dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ocena 
oddziaływania projektu obu terminali na środowisko powinna była dotyczyć m.in. wszystkich 
aspektów bezpieczeństwa, w tym zagrożeń dla mieszkańców wybrzeża. Komisja rozumie co 
prawda, że ewentualne ryzyko wystąpienia w praktyce awarii związanej z LNG jest obecnie 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40-48.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5-15.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17–25.
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przedmiotem debaty, jednak obowiązki wynikające z dyrektywy w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny zagrożeń dla 
poszczególnych terminali w celu wskazania wszelkich potencjalnych zagrożeń i zapewnienia 
poinformowania opinii publicznej.

Z informacji dostarczonych przez składającego petycję wynika, że w praktyce w odniesieniu 
do obu terminali przeprowadzono ograniczoną ocenę ryzyka. Jak się wydaje, ocenę 
oddziaływania na środowisko dotyczącą South Hook Terminal przygotowano w ramach 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w kwietniu 2003 r. Przygotowane studium 
odnosi się co prawda do pewnej liczby potencjalnych scenariuszy zagrożenia na miejscu, nie 
analizuje jednak kwestii szczegółowo.  Na tej podstawie nie można stwierdzić, czy 
przeprowadzono pełną ocenę ryzyka dla South Hook Terminal ani czy istotnie udostępniono 
właściwym organom i zainteresowanej opinii publicznej ważne i rzeczowe informacje na 
temat zagrożeń dla środowiska morskiego przed udzieleniem zezwolenia na realizację 
przedsięwzięcia.  „Badanie identyfikujące zagrożenia wynikające z projektu”, o którym mowa 
w deklaracji środowiskowej, może dostarczać dodatkowych informacji, jednak ze stwierdzeń 
składającego petycję wynika, że po złożeniu wniosku o dostęp do dokumentu otrzymał kopię, 
w której pominięto niektóre dziedziny, w tym kwestie zdrowia i bezpieczeństwa. 
Z dostępnych Komisji informacji nie wynika zatem jasno, czy dokument ten udostępniono 
opinii publicznej zgodnie z art. 5 dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

W odniesieniu do Dragon Terminal Komisja została poinformowana, że przedstawiono dwie 
deklaracje środowiskowe (z kwietnia 2003 r. i ze stycznia 2004 r.), których celem było 
rozważenie zagrożeń dla środowiska morskiego. Komisja chce zauważyć, że sprawozdania 
sporządzono po wydaniu zasadniczej decyzji o udzieleniu zezwolenia na planowany Dragon 
Terminal, która nosi datę 19 marca 2003 r. Komisja nie ma przy tym informacji, czy 
sprawozdania te podano do publicznej wiadomości.

W świetle przeprowadzonych ocen ryzyka i informacji udostępnionych właściwym organom 
i opinii publicznej konieczne jest uzyskanie od władz brytyjskich dodatkowych informacji na 
temat zgodności obu terminali LNG w Milford Haven z wymogami dyrektywy w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko. Komisja zwróci się w tej sprawie do władz brytyjskich 
i dostarczy Komisji Petycji uaktualnione stanowisko w oparciu o uzyskane w ten sposób 
informacje.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Odnosząc się do poprzedniej odpowiedzi Komisji udzielonej dnia 15 maja 2009 r., Komisja 
potwierdza swoje zaangażowanie w działania mające na celu wyjaśnienie kwestii zgłoszonej 
przez składających petycję i ocenę zgodności z wymogami przepisów UE dotyczących 
ochrony środowiska. W tym celu Komisja wezwała władze brytyjskie do wyjaśnienia szeregu 
kwestii. Po otrzymaniu dalszych istotnych informacji w odniesieniu do kwestii poruszanej 
przez składającego petycję Komisja poinformuje o tym odpowiednio Komisję Petycji. 

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV. III), otrzymana dnia 6 maja 2011 r.
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Komisja omówiła dokumentację dotyczącą petycji z władzami Zjednoczonego Królestwa 
podczas spotkania, które odbyło się w grudniu 2010 r. Na spotkaniu tym Komisja 
potwierdziła swoją opinię, że oceny ryzyka morskiego obu projektów dotyczących 
skroplonego gazu ziemnego powinny były zgodnie z prawem stanowić część oceny 
oddziaływania na środowisko sporządzonej zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG zmienioną 
dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE. 
Władze Zjednoczonego Królestwa ponownie nie zgodziły się co do interpretacji dyrektywy.
 Zważywszy na niepewność i opóźnienie wiążące się z przekazaniem tej sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości, postanowiono sprawdzić, czy możliwe byłoby znalezienie bardziej 
pragmatycznego rozwiązania, przy czym każda ze stron zgodzi się na to, by odrzucić 
interpretację dyrektywy. Podstawowym celem jest zapewnienie okolicznych mieszkańców, iż 
terminale zostały poddane szczegółowej ocenie pod względem bezpieczeństwa. Władze 
Zjednoczonego Królestwa zgodziły się znaleźć takie rozwiązanie, utrzymując jednocześnie 
swoje stanowisko, że nie wchodzi to w zakres wymogów tej dyrektywy. 

Władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały Komisję, że kwestie bezpieczeństwa 
terminali LNG mają dla nich podstawowe znaczenie oraz że, przed udzieleniem zezwolenia 
na budowę terminali LNG dołożono wszelkich starań celem przeprowadzenia oceny ryzyka 
morskiego. Władze Zjednoczonego Królestwa zaproponowały, aby prace prowadzone 
obecnie przez organ zarządzający portem Milford Haven – w ramach jego prawnego 
obowiązku zapewnienia bezpiecznego ruchu żeglugi w obrębie portu – zostały wykorzystane i 
przedstawione w taki sam sposób jak w przypadku oceny zagrożeń na lądzie. Władze 
Zjednoczonego Królestwa sprawdzają w związku z tym, czy z punktu widzenia technicznego 
możliwe byłoby zebranie informacji, jakimi dysponuje organ zarządzający portem, w celu
sporządzenia szeregu map porównywalnych z mapami dotyczącymi zagrożeń na lądzie. Z 
uwagi na specyficzny charakter tych prac i konieczność zaangażowania ekspertów 
technicznych władze Zjednoczonego Królestwa poinformowały Komisję, że najpóźniej na 
początku czerwca 2011 roku będą w stanie potwierdzić, czy możliwe będzie sporządzenie 
takiej trzystrefowej mapy. Sporządzone mapy pokażą trzy strefy, które odpowiadają trzem 
poziomom zagrożenia dla człowieka, oraz szlaki żeglugi morskiej prowadzące do terminali. 
Przewiduje się, że do map załączone będą objaśnienia i że zostaną one sporządzone przez 
niezależnych ekspertów. Komisja została poinformowana, że Health and Safety Laboratory 
Ltd., brytyjski Inspektorat ds. BHP, doradza władzom Zjednoczonego Królestwa w tej 
sprawie, oraz że oczekuje się, iż z początkiem jesieni 2011 r. informacje te zostaną 
udostępnione Parlamentowi Europejskiemu i ogółowi społeczeństwa.  

Komisja przeanalizuje informacje, które mają jej dostarczyć władze Zjednoczonego 
Królestwa, celem określenia, czy są one zgodne z właściwymi przepisami prawnymi UE. W 
styczniu 2011 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące wprowadzania w życie prawodawstwa 
UE w dziedzinie ochrony środowiska w odniesieniu do ujść rzek i stref przybrzeżnych, 
zwracając szczególną uwagę na zagospodarowanie portów. Wytyczne dostępne są na 
następującej stronie internetowej:

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


