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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0013/2008, внесена от г-н John McElligott, с ирландско гражданство 
от името на сдружението на местните жители на Kilcolgan, относно 
предполагаеми нарушения на Директивата на ЕО за стратегическата оценка 
на околната среда във връзка с одобряването и проектирането на терминал 
за втечнен природен газ (ВПГ) в близост до устието на р. Шанън (Ирландия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува бързата процедура по планиране, приложена от 
ирландското правителство във връзка с изграждането на терминал за втечнен природен 
газ (ВПГ) в близост до устието на р. Шанън (Ирландия). Той счита, че са нарушени 
Директивата на ЕО относно стратегическата екологична оценка и Директива Севезо II. 
Вносителят обяснява, че бързата процедура по планиране е била приложена на 
основание Закона за планиране и развитие от 2006 г., който позволява одобряването на 
някои проекти без обществено допитване. Вносителят на петицията твърди, че 
проектът е бил разделен с цел да се заобиколят изискванията относно извършването на 
стратегическа екологична оценка, и отправя молба до Европейския парламент да 
проучи въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията критикува бързата процедура по планиране, приложена от 
ирландското правителство във връзка с изграждането на терминал за втечнен природен 
газ (ВПГ) в близост до устието на р. Шанън (Ирландия). Той счита, че са нарушени 
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Директивата на ЕО относно стратегическата екологична оценка, Директивата на ЕО за 
оценка на въздействието върху околната среда и Директива Севезо II. Вносителят 
обяснява, че бързата процедура по планиране е била приложена на основание Закона за 
планиране и развитие от 2006 г., който позволява одобряването на някои проекти без 
обществено допитване. Вносителят на петицията твърди, че проектът е бил разделен с 
цел да се заобиколят изискванията относно извършването на стратегическа екологична 
оценка, и отправя молба до Европейския парламент да проучи въпроса. 

Разделяне на проекта

Вносителят на петицията представя доводи, според които проектът е бил разделен 
(съхранение на ВПГ, тръбопровод, път и доставка на електроенергия).  Разделяне на 
проекта означава разбиване на един проект на отделни части.  В настоящия случай 
мнението на Комисията е, че оценката на въздействието обхваща един проект (за 
втечнен природен газ).  Разбира се, кумулативните (непреки) въздействия с други 
проекти ще трябва да бъдат определени в хода на оценките на въздействието, които 
остава да се извършат.

ОВОС

Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (известна като „Директива за оценка 
на въздействието върху околната среда“ или „Директивата за ОВОС“), изменена с 
Директиви 97/11/EО2 и 2003/35/ЕО3, обхваща изграждането на топлоелектрически 
централи с топлинна мощност 300 MW или повече.  За проектите, изброени в 
приложение І, Директивата изисква разрешенията за осъществяване на проекти, които 
могат да окажат съществено въздействие върху околната среда, да се дават само след 
извършване на предварителна оценка на тяхното въздействие върху околната среда. По 
време на процедурата на ОВОС трябва да се проведе обществено допитване, като 
окончателното решение за издаване или отказ за издаване на разрешение за 
осъществяване на проект трябва да вземе предвид резултатите от ОВОС и от 
общественото допитване.

Съгласно предоставената от вносителя на петицията информация, ОВОС е била 
извършена, екологичните аспекти са били надлежно взети предвид и обществеността е 
имала възможност да реагира и да даде своето мнение в шестседмичен срок.  Периодът, 
определен за обществено допитване, е по преценка на държавата членка.

Стратегическа екологична оценка

Директива 2001/42/ЕО4 („Директивата за стратегическа екологична оценка” или 
„Директива за CEO“) се прилага за планове и програми.  В член 3, параграф 2 от нея се 
посочва, че плановете за земеползване (които определят рамката за даването на 

                                               
1 OВ L 175, 5.7.1985 г.
2 OВ L 73, 14.3.1997 г.
3 OВ L 156, 25.6.2003 г.
4 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр.30.
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разрешение за бъдещо осъществяване на проектите, изброени в приложения I и II към 
Директива 85/337/ЕИО – Директивата за ОВОС) следва да са предмет на стратегическа 
екологична оценка, като се допуска едно изключение: член 3, параграф 3 предвижда 
евентуално изключение за плановете за малки площи на местно ниво.  В своето 
национално законодателство Ирландия е определила като малки площите, засягащи 
население от 10 000 души.

Вносителят на петицията твърди, че устройственият план е бил променен, за да позволи 
използването да бъде променено от селскостопанско на индустриално.  Изглежда, че 
устройственият план е бил променен, без да се включи изискване за стратегическа 
екологична оценка (извършена е била подробна проверка и е било направено 
заключение, че не е необходима оценка на въздействието).  Независимо от настоящата 
петиция, Комисията провери съответствието на ирландското законодателство по 
отношение степента, в която стратегическата екологична оценка се прави по преценка, 
а не автоматично, за измененията в плановете за земеползване от вида, посочен в 
петицията (нарушение № 2007/2166).  

Севезо

Директива Севезо ІІ1 се прилага за някои терминали съобразно количеството на 
наличния газ: за терминалите, които съдържат между 50 и 200 тона (предприятия от по-
нисък ред), се прилагат само някои от изискванията; всички изисквания се прилагат за 
терминалите, които съдържат над 200 тона (предприятия от по-висок ред). За целите на 
тази директива „предприятие“ означава целият район под контрола на оператора, в 
който има опасни вещества, включително и общи или свързани инфраструктура или 
дейности. Изключен е обаче превозът на опасни вещества по тръбопроводи извън 
предприятията. Няколко разпоредби на Директивата се прилагат още преди операторът 
да започне строежа или работата. Разпоредбите за планиране използването на земята 
изискват да се упражнява контрол върху установяването на новите предприятия.
Държавите членки гарантират, че всички компетентни органи, както и органите по 
планирането, отговорни за решенията в тази област, установяват подходящи процедури
за консултации, за да осигурят наличието на техническо становище по рисковете, 
свързани с предприятието, при взимането на решения.

Въз основа на предоставената информация Комисията не може да установи никакво 
нарушение на ОВОС по отношение на процедурата за въпросния проект. 

По отношение на стратегическата екологична оценка Комисията започна обмяна на 
мнения с ирландските органи относно съответствието на националните закони, въз 
основа на които е било преценено, че в този случай не е необходимо да се извърши 
стратегическа екологична оценка с Директива 2001/42/ЕО. 

4. Отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Допълнителните документи, предоставени от вносителя на петицията, бяха 
анализирани от Комисията и доведоха до следните коментари.

                                               
1ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.
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Стратегическа екологична оценка

Директива 2001/42/ЕО1 („Директивата за стратегическа екологична оценка” или 
„Директива за CEO“) се прилага за планове и програми.  В член 3, параграф 2 от нея се 
посочва, че плановете за земеползване (които определят рамката за даването на 
разрешение за бъдещо осъществяване на проектите, изброени в приложения I и II към 
Директива 85/337/ЕИО – Директивата за ОВОС) следва да са предмет на стратегическа 
екологична оценка, като се допуска едно изключение: член 3, параграф 3 предвижда 
евентуално изключение от задължителното извършване на стратегическа екологична 
оценка за плановете за малки площи на местно равнище.  Вместо това трябва да се 
извърши подробна проверка (оценка дали е необходима стратегическа екологична 
оценка).  В своето национално законодателство Ирландия е определила като малки 
площите, засягащи население от 10 000 души.  Предоставената от вносителя на 
петицията информация сочи, че засегнатото население надвишава 10 000 души.  

Подробна проверка е била извършена към момента на предложението за промяна на 
използването на земите от селскостопанско на индустриално. Тя приключва със 
заключението, че стратегическа екологична оценка не е необходима, като основанието 
е, че „изглежда в този случай няма нужда от стратегическа екологична оценка, тъй 
като е малко вероятно предлаганата промяна да доведе до осъществяване на проект, 
който да има съществени последици върху околната среда“..  Вносителят оспорва 
решението от проверката с твърдението, че независимият експерт, който я е извършил, 
не е знаел, че по-късно зоната ще се използва за дейност, която вероятно ще има 
съществени последици върху околната среда (т.е. в случая терминала за ВПГ).  Освен 
това, 10 хектара от зоната са във води от категорията специална защитена зона (SAC), а 
обектът е заобиколен от земи и води, попадащи в категориите специална защитена зона 
(SAC), територия на природно наследство (NHA) или специална защитена зона (SPA).  
Органът по планирането е бил удовлетворен, че „всеки значителен екологичен въпрос, 
възникващ във връзка с осъществяване на проект върху земята, ще се разреши чрез 
декларация за въздействието върху околната среда (EIS)“.

Комисията има опасения и във връзка с противоречивия подход на ирландските органи, 
които разглеждат строителните проекти съгласно законодателството за бързо 
планиране за „стратегически проекти“, като в същото време не изискват стратегическа 
екологична оценка.  Всъщност един от въпросите, повдигнати от вносителя на 
петицията, е използването от страна на Ирландия на Закона за планиране и развитие 
от 2006 г. (т. нар. „стратегическа инфраструктура“), така че да има, според 
ирландските органи, по-ефективна процедура за даване на съгласие за планиране за 
стратегически инфраструктурни проекти. Тази процедура предвижда за някои видове 
инфраструктурни проекти да се дава директно разрешение за планиране от органа по 
планирането (An Bord Pleanala), като по този начин се избягва стъпката, в която участва 
местният орган.  Това означава и че обществеността е лишена от правото си да участва 
и да подава оплаквания в процеса на планиране.

ОВОС

                                               
1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр.30.
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Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (известна като „Директива за оценка 
на въздействието върху околната среда“ или „Директивата за ОВОС“), изменена с 
Директиви 97/11/EО2 и 2003/35/ЕО3, обхваща изграждането на топлоелектрически 
централи с топлинна мощност 300 MW или повече.  За този проект (за втечнен 
природен газ) надлежно е била извършена ОВОС и е било направено обществено 
допитване.  Вносителят на петицията обаче представя доводи, според които проектът е 
бил разделен (съхранение на ВПГ, тръбопровод, път и доставка на електроенергия).  
Разделяне на проекта означава разбиване на един проект на отделни части.  
Директивата за ОВОС изисква в хода на съответните оценки на въздействието да се 
определят кумулативните (непреки) въздействия с други проекти, за да се гарантира, че 
може да бъде оценено цялостното въздействие на съответните проекти. Въз основа на 
получената информация не е ясно дали в този случай са били взети под внимание 
кумулативните ефекти.

Севезо

Разпоредбите на Директивата Севезо ІІ, които се отнасят за този проект, бяха очертани 
в предишното съобщение до комисията. Въз основа на досега получената информация, 
в случая не бяха открити никакви доказателства за нарушение на тази директива.

Въз основа на предоставената допълнителна информация Комисията взе решение да 
повдигне горните въпроси пред ирландските органи. 

5. Отговор на Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Въз основа на получената допълнителна информация Комисията е направила 
заключението, че липсват доказателства, които да показват нарушение на Директивата 
Севезо. По отношение на съответствието с изискванията на директивите за 
стратегическа екологична оценка и за ОВОС Комисията е започнала пилотна процедура 
на ЕС, за да изиска от ирландските органи да предоставят допълнителна информация.

Ирландските органи са били приканени да коментират адекватността на подробната 
проверка, предприета в този случай, и по-специално твърденията на вносителя на 
петицията, че скринингът не е отчел предвиденото използване на земята след 
промяната на използването на земята (т.е. изграждането на въпросния терминал за 
ВПГ). 

Органите са приканени да коментират и факта, че, за целите на стратегическата 
екологична оценка, промяната на използването на земята е било разглеждано като 
въпрос от местно значение, като се има предвид, че за целите на управлението на 
проекта, терминалът за ВПГ е бил разглеждан като проект от национално стратегическо 
значение (прилагане на Закона за стратегическа инфраструктура). 

                                               
1 OВ L 175, 5.7.1985 г.
2 OВ L 73, 14.3.1997 г.
3 OВ L 156, 25.6.2003 г.
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Освен това от тях е било изискано да коментират защо промяната на използването на 
земята, свързана с този проект, не е била подложена на стратегическа екологична 
оценка (само скрининг). Въпреки че попада под прага, поставен от Ирландия за 
територия с население от 10 000 души, е имало индикации, че използването на подобен 
праг за населението не е достатъчно за адекватното отчитане на по-широкото значение 
на този терен, например, 10 хектара от територията са разположени във води, 
определени като специална защитена зона, като самата територия е заобиколена от 
територии от „Натура 2000“ (SAC1 и SPA2) и NHA3. 

Ирландските органи са отговорили, че, въз основа на подробната проверка за 
стратегическа екологична оценка, не е било необходимо провеждането на пълна 
стратегическа екологична оценка за промяната на използването на земята на 189 
хектара. Копие от решението, както и мотивите за него, са били предоставени за 
публично разглеждане съгласно изискванията на ЕС и националното законодателство.

Съгласно ирландските изисквания за планиране и развитие (SEA), 2004 (S.I. № 436 от 
2004 г.), извършването на пълна стратегическа екологична оценка е задължително за 
праг на населението над 10 000 души; когато става дума за население под този праг, 
органът по планирането преценява, посредством скринингов доклад, дали дадено 
предложение за изменение на план би имало съществено въздействие върху околната 
среда, което би наложило провеждането на СЕО. 

В скрининговия доклад е посочено, че в дадения момент, когато не е имало конкретни 
индикации за бъдещото ползване на земите или за вероятна промишлена дейност на 
територията, чието използване е трябвало да бъде променено, не са били установени 
никакви конкретни значителни проблеми за околната среда.

Величината и пространственият обхват на последиците (т.е. географски район и брой 
на населението, които е вероятно да бъдат засегнати) също са били отчетени в 
скрининговия доклад във връзка с площта на земята (189 хектара), която подлежи на 
промяна на използването съгласно предложеното изменение.  При преброяването от 
2002 г. Ballylongford е имал население от 405 души със село Tarbert с население от 805 
души и следователно е било счетено, че величината и пространствения обхват на 
вероятните последици не са били значителни в контекста на географската територия и 
населението, които биха могли да бъдат засегнати.  Освен това прилагането на такъв 
подход не се е налагало, тъй като районът, който би бил засегнат от предложената 
промяна за използване на земята, е бил с брой на населението значително по-малък от 
10 000, какъвто е прагът за извършване на задължителна стратегическа оценка на 
околната среда. 

                                               
1 SAC – специална защитена зона, определена от държавите членки съгласно Директивата за 

местообитанията.
2 SPA – специална защитена зона, определена съгласно Директивата за птиците.
3 NHA – територия на природно наследство, определена съгласно ирландското законодателство, е 

територия, която се счита за значима за наличните там местообитания, или в която са налице видове 
растения и животни, чиито местообитания се нуждаят от защита. 
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В скрининговия доклад за СЕО е отчетено, че, въпреки че земите не са били 
определени като специални защитени зони SAC, SPA или като територия на природно 
наследство NHA, те са разположени в близост до редица територии, определени за 
защитени съгласно националното законодателство и законодателството на ЕС. Въпреки 
това в доклада се казва, че няма вероятност от значително въздействие върху околната 
среда на тези територии, като се има предвид техният размер и обхват, локализираният 
характер на земите, чието използване трябва да бъде променено, и мерките за 
намаляване на риска, които се изискват от политиките и стандартите, зададени в 
местните и национални ръководства за планиране. В скрининговия доклад се посочва 
също така, че предложената промяна не се счита, че ще окаже значително въздействие 
върху тези определени територии, тъй като, съгласно устройствения план на окръг 
Kerry, са въведени регулиращи мерки, с които се предотвратяват и ограничават 
предложенията за строителство в близост до или за строителство, което по някакъв 
начин оказва въздействие върху територии, определени като специална защитена зона 
SAC, SPA или като територия на природно наследство NHA.   

Скрининговият доклад взема под внимание също и кумулативния характер на 
въздействието. Съгласно доклада съществува възможност за определено кумулативно 
въздействие поради размера на земята, чието използване трябва да бъде променено. 
Въпреки това, предвид вероятното поетапно благоустройство на тези земи и 
осигуряването на подходящи мерки за намаляване на риска чрез процеса на управление 
на благоустройството, е било счетено, че с този процес може да бъде смекчено 
потенциалното кумулативно въздействие.

Предвид, наред с другото, гореспоменатите съображения, в скрининговия доклад е 
направено заключението, че няма вероятност предложената промяна да окаже 
съществено въздействие върху околната среда. 

Ирландските орани са били приканени да коментират твърдението на вносителя, че 
Директивата за ОВОС не е била приложена правилно, тъй като не е било отчетено в 
достатъчна степен кумулативното въздействие на всички проекти върху тази 
територия, т.е. проектът е бил „разделен“.

По отношение на разделянето на проекта, ирландските органи са се позовали на 
инспекторски доклад (PL08.PA0002) от 14 март 2008 г., в който на An Bord Pleanála 
(органът по планирането за целите на разглеждане на заявленията за осъществяване на 
проекта) е препоръчано да даде разрешение за строеж поради причините и 
съображенията и при условията, указани в инспекторския доклад.  В инспекторския 
доклад се отбелязва, че бордът изцяло отчита необходимостта да разгледа в рамките на 
общото предложение определени второстепенни въпроси, напр. тези, свързани с 
тръбопровода, за да се избегне разделянето на проекта, като по време на 
предварителните срещи бордът е насочил към това вниманието на вносителите на 
предложението.   В инспекторския доклад е направено заключението, че вносителят на 
предложението е предоставил необходимите подробни данни, свързани с тези 
второстепенни проекти, както и че няма основание да се счита, че изготвянето на 
настоящото предложение, отделно от второстепенните проекти, е тактика за избягване 
на оценка за въздействие върху околната среда.  При всички случаи, самото заявление 
за планиране на газовия тръбопровод изисква представянето на декларация за 
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въздействието върху околната среда.  

Анализът на допълнителните документи, предоставени от вносителя на петицията, дава 
основание за следните коментари:

Директива за СЕО

В член 3, параграф 2 от нея се посочва, че плановете за земеползване (които определят 
рамката за даването на разрешение за бъдещо осъществяване на проектите, изброени в 
приложения I и II към Директива 85/337/ЕИО – Директивата за ОВОС) следва да са 
предмет на стратегическа екологична оценка, като се допуска едно изключение: член 3, 
параграф 3 предвижда евентуално изключение от задължителното извършване на 
стратегическа екологична оценка за плановете за малки площи на местно равнище. 
Вместо това трябва да се извърши скрининг (оценка относно това дали е необходима 
стратегическа екологична оценка). В своето национално законодателство Ирландия е 
определила като малки площите, засягащи население от 10 000 души. Комисията 
отбелязва, че ирландските органи са приложили разпоредбите на транспонираното 
национално законодателство. Включването на такива изисквания за скрининга (прагове 
за населението или за площта) биха могли да бъдат тълкувани като слабост на 
националното законодателство и показват, че ирландските органи са преминали 
допустимата граница на правото на преценка, предоставено от директивата в тази 
връзка. Въпросът, свързан с праговете за скрининг за стратегическа екологична оценка, 
следва да бъде допълнително уточнен с ирландските органи.

Директива за ОВОС

Директивата за ОВОС изисква в хода на съответните оценки на въздействието да се 
определят кумулативните (непреки) въздействия с други проекти, за да се гарантира, че 
може да бъде оценено цялостното въздействие на съответните проекти. Въз основа на 
получената допълнителна информация (инспекторски доклад) изглежда, че в този 
случай кумулативното въздействие е било взето под внимание.

Комисията ще повдигне въпроса за транспонирането на Директивата за стратегическата 
екологична оценка по отношение на прага за населението от 10 000 души, който дава 
възможност за право на преценка на ирландските органи да решават дали е необходимо 
провеждането на пълна стратегическа екологична оценка. В началото на 2011 г.  е 
предвидено провеждането на среща с ирландските органи по планирането и тя ще бъде 
използвана като възможност за обсъждане на този въпрос. 

По отношение на Директивата за ОВОС, предоставената допълнителна информация не 
дава основание на Комисията да счита, че е налице нарушение на законодателството на 
ЕС.

6. Отговор от Комисията (REV III), получен на 16 декември 2011 г.

В началото на 2011 г .  Комисията проведе среща с ирландските органи и получи 
допълнителна информация от вносителя на петицията.
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Информацията, предоставена от вносителя на петицията относно графика за 
провеждане на дискусиите по проекта за ВПГ, съпоставен с графика за провеждане на 
скрининг за стратегическа екологична оценка, разкри нови доказателства.  
Понастоящем Комисията проучва отново въпроса.

Освен това вносителят на петицията повдигна няколко нови въпроса, свързани със 
съответствието на проекта с Директивата за ОВОС и Директивата за местообитанията, 
които представляват потенциални проблеми - липса на оценка на морските рискове, 
вероятни съществени последици върху териториите от „Натура 2000“ и кумулативното 
въздействие (други планове и проекти по устието на р. Шанън).  Тези въпроси ще бъдат 
повдигнати също така пред ирландските органи.

По отношение на други аспекти на ОВОС, оценката на алтернативите и извеждането от 
експлоатация на съоръжението за ВПГ, Комисията не счита, че са налице достатъчно 
доказателства, които да сочат, че има нарушение на Директивата за ОВОС.

7. Допълнителен отговор на Комисията (REV ІV), получен на 27 юни 2012 г.

Комисията повдигна въпроса за терминала за втечнен природен газ (ВПГ) при устието 
на река Шанън по време на срещата с ирландските органи и получи допълнителни 
разяснения по отношение на следните въпроси, поставени от вносителя на петицията: 
скрининг във връзка със стратегическата екологична оценка; оценка на морските 
рискове при разлив на ВПГ във водата;  кумулативно въздействие на проекта и други 
планове и проекти по устието на реката; оценка, че проектът е „подходящ“ съгласно 
Директивата за местообитанията (член 6, параграф 3). Следва обобщение на основните 
констатации във връзка с посочените по-горе въпроси:

Скрининг във връзка със стратегическата екологична оценка

Комисията поиска от ирландските органи да изяснят защо проектът за втечнен 
природен газ и други свързани с него строителни проекти не са били взети под 
внимание в рамките на процедурата за скрининг във връзка със стратегическата 
екологична оценка при промяна на устройствения план на окръга. 

Ирландските органи отговориха, че промяната е послужила за регулиране и 
привеждане в действие на дългосрочните цели и политика за развитие на тези земи за 
промишлени нужди и за отстраняване на евентуални недоразумения относно 
предназначението на земите, както е прието в устройствения план на окръга и 
предишните планове като цели.

Макар съветът да е знаел за предложението за втечнен природен газ край Шанън от 
средата на 2006 г., не е имало конкретно заявление и не е съществувала каквато и да е 
гаранция, че подобно предложение някога би се осъществило (като други предложения 
в миналото, които никога не са били реализирани) и поради тази причина във всеки 
случай е щяло да бъде неуместно да се прави оценка на промяната в контекста на едно 
такова предложение. Било е преценено, че влиянието на всяко конкретно предложение 
(включително кумулативният ефект) ще бъде разглеждано в контекста на ОВОС.
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Оценка на морските рискове

Що се отнася до загрижеността, изразена от вносителя по отношение на риска от 
разлив на ВПГ във водата, ирландските органи обясниха, че декларацията за 
въздействието върху околната среда, представена заедно със заявлението, включва 
обобщение на количествената оценка на риска, направена в подкрепа на предложеното 
строителство. Пълната количествена оценка на риска е оповестена публично няколко 
дни след подаването на заявлението.  По време на разглеждане на заявлението, An Bord 
Pleanála е получила консултация от органа за здраве и безопасност и е провела 7-дневно 
публично устно изслушване, два дни от което са били посветени на модул за здраве и 
безопасност, по време на който са обсъдени подробно вероятността и последиците от 
разлив на ВПГ във водата и възможността за такова събитие.

Ирландските органи обясниха, че като се вземат предвид процедурите, използвани при 
преноса на втечнен газ от кораба до брега, характера и местоположението на процеса 
на регазификация, както и предпазното изключване в случай на извънредна ситуация, 
евентуално изтичане на втечнен природен газ ще бъде моментно и минимално по обем.  

Въз основа на изложеното по-горе, An Bord Pleanála, в качеството си на орган, който 
трябва да даде съгласие, е бил и е на мнение, че няма достоверна вероятност от 
значително смесване на втечнен природен газ и вода по устието на реката вследствие 
експлоатацията на терминала и че съответно не счита, че по-подробна, отделна оценка 
на морските рискове е оправдана.

Кумулативно въздействие на проекта и други планове и проекти   

Ирландските органи заявиха, че по време на оценката за терминала за ВПГ An Bord 
Pleanála не е разполагал с информация за други значими планове и проекти при 
устието.  По-специално, четирите плана/проекта, цитирани от вносителя, а именно 
център за засилено производство на електроенергия, план за европейски център за 
претоварване, център за енергия от възобновяеми източници и център за съхранение на 
нефт и газ, не са били известни като договорени или като намиращи се в някакво 
конкретно състояние по това време.  Всъщност, An Bord Pleanála и в момента не знае за 
никакви планове/проекти, които напълно отговарят на тези описания, въпреки че при 
позоваването на център за засилено производство на електроенергия може да се има 
предвид предложението за изграждане на газово-турбинна електроцентрала с 
комбиниран цикъл с мощност 450 мегавата в електрическата централа Tarbert, за което 
е издадено разрешение на 3 декември 2010 г., почти три години след като е издадено 
разрешението за терминала за ВПГ.

Оценка, че проектът е „подходящ“ съгласно Директивата за местообитанията (член 
6, параграф 3) 

Въпреки че точните термини „скрининг за подходяща оценка“ и „подходяща оценка“ 
не се използват конкретно никъде в заявлението и в документите за декларацията за 
въздействието върху околната среда за проекта за ВПГ, An Bord Pleanala е преценила, 
че принципите и изискванията на член 6, параграф 3 от директивата за местообитанията 
са ясно и изцяло изпълнени.  Декларацията за въздействието върху околната среда е 
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била изчерпателна по отношение на последиците от проекта за прилежащите и
намиращите се в близост обекти по „Натура 2000“ с оглед на целта за тяхното опазване.  
По-специално съответните глави на декларацията за въздействието върху околната 
среда относно наземната и сладководната околна среда и съответно морската околна 
среда и околната среда при устието отчитат видовете и местообитанията, които 
представляват интерес в съответните области от „Натура 2000“. 

В допълнение An Bord Pleanála е възложил доклад на независим консултант в областта 
на екологията относно предложеното строителство, прекарал е много време на устното 
изслушване в обсъждане на екологичните въпроси и е включил тринадесет условия в 
решението за даване на разрешение, отнасящи се до опазването на определени видове и 
местообитания и предотвратяването на замърсяване на водата.  

Въз основа на декларацията за въздействието върху околната среда и на доклада на 
консултанта в областта на екологията, споменати по-горе, An Bord Pleanála, в 
качеството си на даващ съгласие орган, в своята оценка преди предоставяне на 
разрешение за това строителство счита, че изискванията на член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията са изцяло изпълнени.

Въз основа на допълнителната информация, предоставена от ирландските органи, не 
може да се установи нарушение на екологичното законодателство на ЕС във връзка с 
терминала за ВПГ. 


