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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0354/2006, adresată de Rodney Maile, de cetățenie britanică, privind 
posibila poluare de-a lungul Estuarului Cleddau în urma activităților desfășurate de 
societățile Exxon și Quater.

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că proiectul societăților Exxon și Quater de a aduce gaz natural lichefiat 
(GNL) în Estuarul Cleddau (în zona de vest a Țării Galilor, Marea Britanie) reprezintă o 
amenințare serioasă pentru viața locuitorilor și pentru terenurile din zonă. Petiționarul afirmă 
că portul și Estuarul Cleddau sunt complet nepotrivite pentru a recepționa încărcături de GNL, 
ceea ce prezintă un risc ridicat de poluare. Acesta susține că opinia publică nu a fost deloc 
consultată în privința acestui proiect și solicită Parlamentului European să examineze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007

I. Context

Proiectul se referă la aprovizionarea cu gaz natural lichefiat (GNL) a unui terminal portuar 
aflat în Estuarul Cleddau, în zona de vest a Țării Galilor.

II. Petiția

Petiționarul reclamă faptul că terminalul portuar și estuarul Cleddau nu sunt adecvate pentru a 
recepționa încărcături de GNL și că proiectul va reprezenta o amenințare serioasă pentru 
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locuitorii și terenurile din apropierea terminalului. Petiționarul susține că, atunci când au 
propus efectuarea acestei operațiuni, societățile în cauză au ignorat manualul de proceduri de 
siguranță valabil pentru operatorii de GNL, vase și terminale, poziționând vasele care 
transportă GNL în zone în care sursele de aprindere nu au fost eliminate. Petiționarul reclamă 
faptul că riscurile mari pe care le reprezintă proiectul și urmările asupra comunității locale în 
cazul în care s-ar produce un accident cu unul din vasele ce transportă GNL nu au fost 
abordate pe deplin de societățile în cauză. 

III. Comentariile Comisiei referitoare la petiție

Dat fiind numărul limitat de informații de care Comisia dispune în prezent, se pot afirma 
următoarele:

Evaluarea trebuie să se limiteze la posibile încălcări ale legislației comunitare. Comisia nu 
poate să își depășească competențele deținute în conformitate cu articolul 211 CE și să aducă 
în discuție aspecte care nu țin de legislația comunitară. Se pare că aspectul la care se face 
referire privește respectarea obligațiilor în conformitate cu Directiva Seveso II1 care au ca 
scop prevenirea accidentelor majore ce includ substanțe periculoase și limitarea consecințelor 
acestora asupra omului și a mediului. Directiva se aplică în cazul entităților în care substanțele 
periculoase există în cantități egale sau mai mari decât cele menționate în anexa 1 (limita 
pentru gaze lichefiate extrem de inflamabile (inclusiv GPL) și gazul natural: 50/200 tone).

Excepțiile de la dispozițiile directivei sunt menționate la articolul 4. În special, în 
conformitate cu articolul 4 litera (c), directiva nu se aplică pentru „transportul de substanțe 
periculoase și depozitarea intermediară temporară pe șosea, cale ferată, căi de navigație 
interne, căi maritime sau calea aerului, în afara entităților reglementate de prezenta directivă, 
inclusiv încărcarea, descărcarea și transportul la sau de la alte mijloace de transport pe docuri, 
pontoane sau stații de triaj”.

În ceea ce privește regulile privind transportul de mărfuri periculoase, transportul naval al 
GNL către portul în cauză este reglementat de acordul internațional „Codul maritim 
internațional pentru mărfurile periculoase”. Nu există legislație comunitară relevantă 
aplicabilă în cazul transportului maritim.

Transportul GNL de la terminal pe uscat este reglementat de două Directive UE, 94/55/CE 
pentru transportul rutier și 96/49/CE pentru transportul feroviar, care, de fapt, pun în aplicare 
două acorduri internaționale privind transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul UE: 
„Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase" și 
„Regulamentele referitoare la transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase".

IV. Concluzii

În lumina excluderii unor astfel de proiecte din legislația comunitară relevantă și ținând cont 
de informațiile furnizate, Comisia nu este în măsură să identifice o încălcare a legislației 
comunitare în cazul de față.

                                               
1 Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore 
care implică substanțe periculoase, JO L10, 14.1.1997, p.13.
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4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 15 mai 2009

Aspectul principal în această petiție se referă la obligația de respectare a dispozițiilor specifice 
ale Directivei privind evaluările impactului asupra mediului (EIA) (Directiva 85/337/CEE1

modificată de 97/11/CE2 și 2003/35/CE3). Scopul Directivei EIA este de a garanta că, înainte 
de a fi aprobate, proiectele care prin natura, mărimea sau poziția lor ar putea să aibă efecte 
semnificative asupra mediului, sunt subiectul unei evaluări cu privire la efectele lor.

Articolul 3 al Directivei EIA cere ca o astfel de evaluare să identifice, descrie și estimeze 
efectele directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:

- oameni, faună și floră;
- sol, apă, aer, climă și peisaj; 
- bunurile materiale și patrimoniul cultural;
- interacțiunea dintre factorii menționați la prima, a doua și a treia liniuță.

Articolul 5 precizează că întreprinzătorul trebuie să pună la dispoziție, printre altele, 
informații necesare pentru a identifica și evalua efectele principale pe care proiectul le-ar 
putea avea asupra mediului înconjurător. Articolul 6 precizează că statele membre trebuie să 
se asigure că informațiile adunate în temeiul articolului 5 sunt puse la dispoziția publicului. 

Petiția se referă la procesul EIA efectuat pentru dezvoltarea a două terminale de înmagazinare 
a GNL, denumite terminalul South Hook și terminalul Dragon, situate în partea de vest și 
respectiv de est a orașului Milford Heaven. Petiționarul face două alegații: în primul rând, că 
problema siguranței marine în ceea ce privește funcționarea terminalelor nu a fost analizată pe 
deplin de către autoritățile de decizie (Consiliul Regional al Pembrokeshire și Autoritatea de 
Coastă a Parcului Național Pembrokeshire) înainte de a acorda aprobările necesare de 
construire a terminalelor în 2004 și că nu au fost furnizate informații publicului cu privire la 
evaluarea riscului marin, în special a riscurilor de accidente și a consecințelor acestora asupra 
localnicilor. Principalele autorizări pentru cele două terminale au fost acordate după cum 
urmează: în cazul Terminalului South Hook, la 18 decembrie 2003; în cazul Terminalului 
Dragon, la 19 martie 2003.

În conformitate cu cerințele articolului 3 ale Directivei EIA, ca parte a aspectelor care trebuie 
luate în considerare, declarația de mediu pentru cele două proiecte de terminale ar fi trebuit să 
țină cont de toate aspectele de siguranță, inclusiv de cele privind riscurile pentru populația de 
la țărm. În timp ce Comisia înțelege faptul că există dubii cu privire la un posibil risc de 
accident care să implice GNL, obligațiile din cadrul Directivei EIA cer să fie efectuate 
evaluări ale riscului potrivite pentru diferitele terminale pentru a identifica orice potențial risc 
și a garanta că publicul vizat este informat.

Pe baza informațiilor puse la dispoziție de reclamant, se pare că au fost efectuate în practică 
evaluări limitate ale riscurilor pentru cele două terminale. Cu privire la terminalul South 

                                               
1 JO L 156, 25.06.03, p. 17-25.
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
3 JO L 73, 14.03.97, p. 5-15.
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Hook, înțelegem că evaluarea impactului asupra mediului a fost pregătită de RPS și datată 
aprilie 2003. Deși studiul face referire la o serie de posibile scenarii de accident pentru locul 
respectiv, acesta nu oferă mai multe detalii.  Pe această bază, nu este posibil să se 
concluzioneze că a fost realizată o evaluare completă a riscurilor pentru terminalul South 
Hook sau că într-adevăr informații relevante calitative asupra riscurilor marine au fost aduse 
la cunoștința autorităților competente sau publicului vizat, înainte de a se elibera autorizația 
pentru proiect.  „Studiul de identificare a riscurilor” la care se face referire în declarația de 
mediu ar putea pune la dispoziție mai multe informații, însă înțelegem de la petiționar că, în 
urma cererilor depuse de acesta pentru a avea acces la document, copia pusă la dispoziție 
omitea anumite părți, inclusiv cele referitoare la sănătate și siguranță. Pe baza informațiilor 
disponibile Comisiei, nu este clar dacă documentul a fost pus la dispoziția publicului în 
conformitate cu art. 5 din directiva EIA.

În ceea ce privește terminalul Dragon, Comisia a fost informată că au fost emise două 
declarații de mediu (datate aprilie 2003 și ianuarie 2004) care ar fi trebuit să facă referire la 
riscurile marine. Comisia ar menționa că rapoartele postdatează decizia principală de a acorda 
permisiunea de planificare a terminalului Dragon, ce datează din 19 martie 2003. În mod 
similar, Comisia nu a fost informată dacă rapoartele la care se face referire au fost puse la 
dispoziția publicului.

În lumina evaluărilor de risc efectuate și a informațiilor puse la dispoziția autorităților 
competente și publicului, sunt necesare din partea autorităților britanice informații 
suplimentare legate de cerințele directivei EIA cu privire la cele două terminale de GNL din 
Milford Haven. Comisia va discuta această problemă cu autoritățile britanice și va furniza 
Comitetului o variantă actualizată pe baza noilor informații primite.

5. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Ca urmare a comunicării sale anterioare din 15 mai 2009, Comisia poate confirma că 
urmărește în continuare informațiile prezentate de petiționari cu scopul de a evalua 
conformitatea cu cerințele legislației UE în materie de mediu. În acest scop, Comisia a 
solicitat autorităților britanice clarificarea mai multor chestiuni. De îndată ce vor exista 
elemente noi importante în legătură cu problemele semnalate de petiționar, Comisia va 
informa Comisia pentru petiții în consecință. 

6. Răspunsul Comisiei (REV. III), primit la 6 mai 2011

Comisia a discutat dosarul petiției cu autoritățile britanice, la o reuniune care a avut loc în 
decembrie 2010. Cu această ocazie, Comisia a reafirmat că evaluarea riscurilor asupra 
componentei marine a acestor două proiecte de gaz natural lichefiat (GNL) ar fi trebuit în mod 
normal să fie făcută în cadrul evaluării de impact asupra mediului, desfășurată în conformitate 
cu Directiva 85/337/CEE astfel cum a fost modificată prin directivele 97/11/CE și 
2003/35/CE. Autoritățile britanice au repetat că nu împărtășesc această interpretare a 
directivelor. Datorită nesiguranței și a întârzierii pe care le-ar fi presupus adresarea unei 
întrebări Curții de Justiție, s-a hotărât căutarea unei soluții mai pragmatice, ambele părți 
căzând de acord asupra faptului că au interpretări diferite referitoare la directivă. Scopul 
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principal al acestui demers a fost asigurarea cetățenilor că siguranța terminalelor a fost pe 
deplin analizată.  Autoritățile britanice au fost de acord să găsească o astfel de soluție, 
păstrându-și totodată ideea că acest fapt nu intră în gama de cerințe cuprinse de directivă. 

Autoritățile britanice au informat Comisia că aspectele referitoare la siguranță terminalelor 
GNL sunt extrem de importante și că au fost depuse eforturi considerabile re evaluare a 
riscurilor pentru mediul marin, înainte de a se fi acordat aprobarea pentru terminalele GNL. 
Autoritățile britanice au propus ca activitățile curente întreprinse de Autoritatea portuară din 
Milford Haven, ca parte a responsabilității lor continue de a asigura un mediu sigur pentru 
circulația vaselor în port, să fie utilizate și prezentate într-un format comparabil cu acela 
folosit pentru evaluarea riscurilor pe uscat. Așadar, autoritățile britanice au analizat dacă va fi 
posibil tehnic să se reunească informațiile colectate de către Autoritatea portuară sub forma 
unor hărți comparabile cu cele disponibile pentru riscurile terestre. Fiind vorba de o activitate 
specializată și fiind nevoie de o coordonare a expertizei tehnice, autoritățile britanice au 
informat Comisia că vor putea confirma până la începutul lui iunie 2011 dacă se poate întocmi 
o astfel de hartă cu trei zone. Hărțile obținute vor înfățișa cele trei zone care corespund celor 
trei niveluri de risc pentru persoane, pe fiecare parte a căilor de acces spre terminale. Se 
prevede ca hărțile vor avea și o notă explicativă, întocmită de consultanți independenți. 
Comisia a fost informată că Health and Safety Laboratory Ltd, o agenție a Health and Safety 
Executive, oferă consultații în prezent autorităților britanice pe acest subiect. Se speră ca 
informațiile să parvină  Parlamentului European și publicului larg la începutul toamnei din 
2011.  

Comisia va examina informațiile ce vor fi furnizate de autoritățile britanice pentru a analiza în 
ce măsură respectă dispozițiile legislației UE în domeniu. În ianuarie 2011, Comisia a adoptat 
orientările privind implementarea legislației ecologice a UE în estuare, zone de coastă, 
acordând o atenție specială situațiilor din porturi. Orientările sunt publicate la următoarea 
adresă:

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


