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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0013/2008 af John McElligott, irsk statsborger, for "Kilcolgan 
Residents Association", om påståede overtrædelser af EF-direktivet om strategisk 
miljøvurdering i forbindelse med godkendelse og planlægning af en terminal til 
flydende gas (LNG) i nærheden af Shannon Estuary (Irland)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den hurtige planlægningsprocedure, der er blevet anvendt af den irske 
regering i forbindelse med opførelsen af en terminal til flydende gas (LNG) i nærheden af 
Shannon Estuary (Irland). Han mener, at EF-direktivet om strategisk miljøvurdering og 
Seveso II-direktivet er blevet overtrådt. Andrageren forklarer, at den hurtige 
planlægningsprocedure er blevet iværksat på baggrund af planlægnings- og udviklingsloven 
2006, og at den gør det muligt at tillade visse projekter uden offentlig høring. Andrageren 
fastholder, at projektet er blevet opdelt i mindre bidder for at omgå kravene til 
gennemførelsen af en strategisk miljøvurdering og beder Europa-Parlamentet om at undersøge 
sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008

”Andrageren kritiserer den hurtige planlægningsprocedure, der er blevet anvendt af den irske 
regering i forbindelse med opførelsen af en terminal til flydende gas (LNG) i nærheden af 
Shannon Estuary (Irland). Han mener, at EF-direktiverne om strategisk miljøvurdering og om 
vurdering af indvirkningen på miljøet og Seveso II-direktivet er blevet overtrådt. Andrageren 
forklarer, at den hurtige planlægningsprocedure er blevet iværksat på baggrund af 
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planlægnings- og udviklingsloven 2006, og at den gør det muligt at tillade visse projekter 
uden offentlig høring. Andrageren fastholder, at projektet er blevet opdelt i mindre bidder for 
at omgå kravene til gennemførelsen af en strategisk miljøvurdering og beder Europa-
Parlamentet om at undersøge sagen. 

Projektopdeling

Andrageren fremfører argumenter for, at projektet er blevet opdelt i mindre bidder (lagring af 
LNG, rørledning, vejanlæg og elforsyning). Projektopdeling henviser til opdelingen af et 
projekt i flere dele. I dette tilfælde er Kommissionen af den opfattelse, at miljøvurderingen 
udgør et projekt (den flydende gas). Den kumulative (indirekte) indvirkning på andre 
projekter skal naturligvis fastslås i løbet af de resterende miljøvurderinger.

VVM

Rådets direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller 
"VVM-direktivet"), som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF, dækker anlæggelsen af 
kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 300 MW. For disse 
projekter, der er opført i bilag I, kræver dette direktiv, at projekter, der kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet, skal vurderes med hensyn til deres indvirkning på miljøet, før der 
gives byggetilladelse. Under en VVM-procedure skal der afholdes offentlige høringer, og i 
den endelige beslutning om, hvorvidt der skal gives byggetilladelse eller ej, skal resultaterne 
af vurderingen af indvirkningen på miljøet og de offentlige høringer tages i betragtning.

Ifølge andragerens oplysninger er der blevet gennemført en miljøkonsekvensvurdering og 
taget hensyn til miljøaspekter, og offentligheden kunne reagere og fremsætte sine udtalelser 
inden for seks uger. Tidsrammen for de offentlige høringer kan afsættes af den enkelte 
medlemsstat.

SMV

Direktiv 2001/42/EF2 (direktiv om strategisk miljøvurdering eller SEA-direktivet) finder 
anvendelse på planer og programmer. Det fastslås i direktivets artikel 3, stk. 2, at der for 
planer om arealanvendelse (som fastlægger rammerne for fremtidige byggetilladelser til de 
projekter, der er omhandlet i bilag I og II til direktiv 85/337/EØF (VVM-direktivet)) skal 
foretages en miljøvurdering med en undtagelse: Artikel 3, stk. 3, fastsætter, at planer for 
mindre områder på lokalt plan kan fritages. I sin nationale lovgivning har Irland defineret 
denne skønsbeføjelse som områder med en befolkning på 10.000.

Andrageren hævder, at udviklingsplanen for området blev ændret for at muliggøre en ændring 
af anvendelsen fra landbrugsjord til industrigrund. Det tyder på, at udviklingsplanen blev 
ændret uden kravet om en miljøvurdering (der blev foretaget en screening og konkluderet, at 
der ikke var behov for en miljøvurdering). Kommissionen har uafhængigt af dette andragende 
sat spørgsmålstegn ved den irske lovgivnings overensstemmelse med hensyn til det omfang, 
hvormed miljøvurderinger gøres frivillige frem for automatiske i tilfælde af ændrede planer 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
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for arealanvendelse af den type, der henvises til i andragendet (overtrædelsesprocedure nr. 
2007/2166). 

Seveso

Seveso II-direktivet1 finder anvendelse på terminaler alt efter mængden af gas. Visse krav 
gælder kun for anlæg, som indeholder fra 50-200 tons (såkaldte ”lower-tier” anlæg); Alle krav 
gælder for anlæg, som rummer over 200 t ("upper-tier"-anlæg). I dette direktiv forstås ved 
virksomhed hele det område, som er under en driftsleders kontrol, og hvor der forekommer 
farlige stoffer, herunder de fælles eller tilknyttede kommunikations- og serviceanlæg eller 
aktiviteter. Transport af farlige stoffer i rørledninger uden for virksomheden er ikke omfattet 
af direktivet. Flere bestemmelser i direktivet gælder allerede, inden operatøren påbegynder 
konstruktion eller drift. Ifølge bestemmelserne for fysisk planlægning, skal der føres kontrol 
med placeringen af nye virksomheder. Medlemsstaterne skal sikre, at alle kompetente 
myndigheder og planlægningsmyndigheder, der er ansvarlige for beslutninger på dette 
område, indfører hensigtsmæssige høringsprocedurer for at sikre, at der er adgang til teknisk 
rådgivning vedrørende risici som følge af projektet, når beslutningerne træffes.

På grundlag af de modtagne oplysninger kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse 
af VVM i forbindelse med proceduren for det pågældende projekt. 

Hvad angår SMV, har Kommissionen indledt en udveksling af synspunkter med de irske 
myndigheder vedrørende overensstemmelsen med direktiv 2001/42/EF af de nationale love, 
der i denne sag blev anvendt for at skønne, at en miljøvurdering var unødvendig." 

4. Kommissionens svar, modtaget den 22 januar 2010

"Kommissionen har analyseret de supplerende dokumenter, som andrageren har fremsendt, og 
ønsker hermed at fremsætte følgende bemærkninger.

SMV

Direktiv 2001/42/EF2 (direktiv om strategisk miljøvurdering eller SEA-direktivet) finder 
anvendelse på planer og programmer. Det fastslås i direktivets artikel 3, stk. 2, at der for 
planer om arealanvendelse (som fastlægger rammerne for fremtidige byggetilladelser til de 
projekter, der er omhandlet i bilag I og II til direktiv 85/337/EØF (VVM-direktivet)) skal 
foretages en miljøvurdering med en undtagelse: Artikel 3, stk. 3, fastsætter, at planer for 
mindre områder på lokalt plan kan fritages fra obligatorisk udførelse af en strategisk 
miljøvurdering. Der skal i stedet foretages en screening (undersøgelse af, hvorvidt der er 
behov for en strategisk miljøvurdering). I sin nationale lovgivning har Irland defineret denne 
skønsbeføjelse som områder med en befolkning på 10.000. Andragerens oplysninger viser, at 
den berørte befolkning overstiger 10.000 indbyggere. 

Der blev foretaget en screeningsproces i forbindelse med forslaget om at ændre anvendelsen 
fra landbrugsjord til industrigrund. Screeningsprocessen konkluderede, at der ikke var behov 
for en strategisk miljøvurdering ud fra den betragtning, "at der ikke er behov for en 

                                               
1 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
2 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
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miljøvurdering i dette tilfælde, eftersom den foreslåede ændring næppe vil føre til en 
udvikling, der vil have væsentlig indvirkning på miljøet." Andrageren modsætter sig den 
beslutning, der blev truffet på grundlag af screeningen, og hævder, at den uafhængige ekspert, 
som foretog screeningen, ikke var klar over, at området senere skulle anvendes til en aktivitet, 
der vil få væsentlig indvirkning på miljøet (som i dette tilfælde er terminalen til flydende gas 
(LNG). 10 ha af området ligger desuden i farvande med SBO-status, og området er omgivet af 
jord og vand, der er klassificeret som særligt bevaringsområde, naturarv og særligt beskyttet 
område. Planlægningsmyndigheden var tilfreds med, at enhver væsentlig miljømæssig 
indvirkning forårsaget af en udvikling af landskabet skulle løses gennem en VVM.

Kommissionen udtrykker ligeledes bekymring over uoverensstemmelsen mellem de irske 
myndigheders tilgang til udviklingen i forbindelse med den hurtige lovgivningsprocedure for 
"strategiske projekter", hvor der ikke kræves en miljøvurdering. Andrageren fremhæver bl.a. 
Irlands anvendelse af planlægnings- og udviklingsloven 2006 (en såkaldt strategisk 
infrastruktur) for ifølge de irske myndigheder at opnå en mere effektiv 
godkendelsesprocedure for strategiske infrastrukturudviklinger. Denne procedure gør det 
muligt at tildele visse infrastrukturprojekter direkte tilladelse fra planlægningsmyndigheden 
(An Bord Pleanala) og dermed undgå de lokale myndigheders forvaltning. Proceduren 
fratager samtidig offentligheden retten til at deltage i og klage over planlægningsprocessen.

VVM

Rådets direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller 
"VVM-direktivet"), som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF, dækker anlæggelsen af 
kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 300 MW. Der er blevet 
udarbejdet en vurdering af indvirkningen på miljøet i forbindelse med projektet (flydende 
gas), og offentligheden er blevet hørt. Andrageren fremfører imidlertid argumenter for, at 
projektet er blevet opdelt i mindre bidder (lagring af LNG, rørledning, vejanlæg og 
elforsyning). Projektopdeling henviser til opdelingen af et projekt i flere dele. VVM-direktivet 
fastsætter, at de kumulative (indirekte) indvirkninger på andre projekter skal fastslås i løbet af 
de respektive miljøvurderinger for at sikre en vurdering af projektets overordnede 
indvirkning. På grundlag af de modtagne oplysninger er det ikke muligt at vurdere, om der i 
dette tilfælde er taget hensyn til de kumulative indvirkninger.

Seveso

Seveso II-direktivets bestemmelser i forbindelse med denne udvikling blev gennemgået i den 
tidligere meddelelse til udvalget. På baggrund af de oplysninger, der er modtaget til dato, 
findes der intet bevis for, at det pågældende direktiv er blevet overtrådt i nærværende sag.

På grundlag af de yderligere oplysninger agter Kommissionen at rejse ovennævnte spørgsmål 
over for de irske myndigheder." 

5. Kommissionens svar, modtaget den 11 februar 2011

"På baggrund af de supplerende oplysninger, der er modtaget til dato, konkluderede 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
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Kommissionen, at der intet bevis er for, at Seveso-direktivet er blevet overtrådt. I forbindelse 
med overholdelse af SMV- og VVM-direktivet har Kommissionen iværksat et EU-
pilotprojekt for at anmode de irske myndigheder om at komme med yderligere oplysninger.

De irske myndigheder blev opfordret til at kommentere på tilstrækkeligheden af den 
screeningsproces, der er iværksat i denne sag, navnlig andragerens påstand om, at screeningen 
ikke tog hensyn til den påtænkte anvendelse af jorden efter en ny zoneinddeling (dvs. 
opførelse af den omtalte terminal til flydende gas (LNG)). 

De blev også bedt om at kommentere det forhold, at den nye zoneinddeling med henblik på 
SMV tilsyneladende blev behandlet som et område af lokal betydning, mens LNG-terminalen 
med henblik på projektets beslutningsproces blev behandlet som et område af national 
strategisk betydning (anvendelse af lov om strategisk infrastruktur). 

De blev desuden anmodet om at udtale sig om, hvorfor den nye zoneinddeling for 
arealanvendelse knyttet til dette projekt ikke var blevet udsat for en miljøvurdering (kun 
screening). Selv om området ikke overskrider den irske grænse for områder med en 
befolkning på 10 000 indbyggere, kunne noget tyde på, at anvendelsen af en sådan 
befolkningstærskel ikke var tilstrækkelig til i behørig grad at tage højde for projektets 
yderligere konsekvenser, f.eks. ligger 10 ha af den pågældende zone i farvande med SBO-
status, og området er omgivet af NATURA 2000-områder (SBO1 og SAC2) samt NHA3.  

De irske myndigheder svarede, at på baggrund af SMV-screeningen var en fuld SMV ikke 
nødvendig for en ny zoneinddeling af 189 ha. En kopi af beslutningen samt begrundelsen 
herfor blev gjort tilgængelig til offentligt gennemsyn som påkrævet i henhold til EU-
lovgivningen og national lovgivning.

De irske forskrifter for planlægning og udvikling (SEA) 2004 (S.I. nr. 436 af 2004) fastslår, at 
en fuld miljøvurdering er lovpligtig ved befolkningstærskler på mere end 10.000; ved 
befolkningstærskler under denne er det planlægningsmyndighedens afgørelse ved hjælp af en 
screening rapport, hvorvidt en foreslået ændring af en plan vil få væsentlig indvirkning på 
miljøet og dermed berettiger en miljøvurdering. 

Screeningrapporten skitserede, at der på dette tidspunkt, hvor der ikke var nogen specifik 
angivelse af den fremtidige anvendelse af jorden eller de sandsynlige industrielle aktiviteter 
på områder, der skulle have ny inddeling, ikke blev konstateret nogen specifikke væsentlige 
miljømæssige problemer.

Størrelsen og omfanget af indvirkningen (dvs. det geografiske område og størrelsen af den 
befolkning, som kan blive berørt) blev også behandlet i screeningrapporten under 
hensyntagen til det areal (189 ha), der skal have ny zoneinddeling i henhold til den foreslåede 
ændring. Ifølge folketællingen af 2002 havde Ballylongford en befolkning på 405 og 
landsbyen Tarbert 805, og det blev derfor vedtaget, at størrelsen og omfanget af de mulige 
indvirkninger ikke ville blive væsentlige, hvad angår det geografiske område og størrelsen af 
                                               
1 SAC - særligt bevaringsområde udpeget af medlemsstaterne på grundlag af habitatdirektivet.
2 SPA - særligt beskyttet område udpeget på grundlag af direktivet om beskyttelse af vilde fugle.
3 NHA - naturarvsområde, udpeget under den irske lovgivning, er et område der betragtes som værende af stor 
betydning for de eksisterende habitater, eller som omfatter plante- og dyrearter, hvis habitat kræver beskyttelse.
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den befolkning, som kan blive berørt. Da det område, der kunne blive berørt af den foreslåede 
nye zoneinddeling, var betydeligt under befolkningstærsklen på 10.000 for en lovpligtig SEA, 
var en sådan fremgangsmåde desuden ikke nødvendig under disse omstændigheder. 

I SMV-screeningrapporten anerkendes det, at selv om disse lande ikke var underlagt nogen 
miljømæssige betegnelser inden for særlige bevaringsområder, særligt beskyttede områder 
eller naturarv, er de placeret i nærheden af en række områder, der er udpeget til beskyttelse i 
henhold til national lovgivning og EU-lovgivningen. Rapporten fandt dog, at det i betragtning 
af størrelsen og omfanget af de udpegede områder, den lokaliserede natur af de områder, der 
skal have ny zoneinddeling, samt de afhjælpende foranstaltninger i henhold til de politikker 
og standarder, der skitseres i de lokale og nationale planlægningsvejledninger, ville være 
usandsynligt, at der ville være nogen væsentlig indvirkning på miljøet på disse områder. 
Screeningrapporten hævdede også, at den foreslåede ændring ikke blev anset for at have 
nogen væsentlig indvirkning på disse udpegede områder, da regulerende politiske tiltag er 
blevet etableret i udviklingsplanen for Kerry amt med henblik på at sikre og modvirke 
udviklingsforslag i nærheden af særlige bevaringsområder, særligt beskyttede områder eller 
naturarv, eller udviklingsforslag som på nogen måde kan påvirke udpegede særlige 
bevaringsområder, særligt beskyttede områder eller naturarv. 

Screeningrapporten tog ligeledes hensyn til disse virkningers kumulative effekt. Ifølge 
rapporten er der potentiale for visse kumulative virkninger som følge af omfanget af de 
områder, der skal have ny zoneinddeling. I betragtning af de sandsynlige etaper af 
udviklingen på disse områder og tilvejebringelsen af passende afhjælpende foranstaltninger 
gennem udviklingsstyring blev det dog fastslået, at eventuelle potentielle kumulative 
virkninger vil kunne afhjælpes gennem sidstnævnte proces.

Screeningsrapporten konkluderede på baggrund af bl.a. ovennævnte overvejelser, at den 
foreslåede ændring næppe vil have væsentlig indvirkning på miljøet. 

De irske myndigheder blev bedt om at kommentere andragerens påstand om, at VVM-
direktivet ikke blev korrekt anvendt, da de samlede virkninger af alle projekter på dette 
område ikke er blevet overvejet ordentligt, dvs. at der har fundet "projektopdeling" sted.

Med hensyn til spørgsmålet om projektopdeling henviste de irske myndigheder til 
inspektionsrapporten (PL08.PA0002) af 14. marts 2008, som anbefalede An Bord Pleanála 
(planlægningsmyndigheden for udviklingsapplikationer) at give en udviklingstilladelse af de 
grunde og betragtninger samt på de betingelser, der er fastsat i inspektionsrapporten. I 
inspektionsrapporten blev det bemærket, at bestyrelsen var fuldt bevidst om behovet for til en 
vis grad at overveje underordnede problemstillinger, f.eks. vedrørende rørledninger, inden for 
det generelle anvendelsesområde for at undgå projektopdeling, og de gjorde tydeligt 
ansøgerne opmærksomme på dette på de indledende planlægningsmøder. 
Inspektionsrapporten konkluderede, at så megen information, som kunne forventes fra 
ansøgeren, var blevet fremlagt i forbindelse med disse supplerende projekter, og at 
udarbejdelsen af nærværende ansøgning adskilt fra de supplerende projekter ikke med 
rimelighed kunne betragtes som et trick for at undgå en miljømæssig konsekvensanalyse. 
Under alle omstændigheder vil en planlægningsansøgning vedrørende gasledninger i sig selv 
kræve indsendelse af en miljøkonsekvensvurdering. 

En analyse af de supplerende dokumenter, som andrageren har fremsendt, giver anledning til 
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følgende bemærkninger:

SMV-direktivet

Det fastslås i SMV-direktivets artikel 3, stk. 2, at der for planer om arealanvendelse (som 
fastlægger rammerne for fremtidige byggetilladelser til de projekter, der er omhandlet i bilag I 
og II til VVM-direktivet) skal foretages en miljøvurdering med en undtagelse: Artikel 3, stk. 
3, fastsætter, at planer for mindre områder på lokalt plan kan fritages fra obligatorisk 
udførelse af en strategisk miljøvurdering. Der skal i stedet foretages en screening 
(undersøgelse af, hvorvidt der er behov for en strategisk miljøvurdering). I sin nationale 
lovgivning har Irland defineret denne skønsbeføjelse som områder med en befolkning på 
10.000. Kommissionen bemærker, at de irske myndigheder fulgte bestemmelserne i den 
gennemførte nationale lovgivning. Medtagelse af sådanne screeningbestemmelser 
(grænseværdier for befolkning eller størrelse) kan fortolkes som en svaghed i den nationale 
lovgivning og anføre, at de irske myndigheder oversteg den skønsmargin, som er fastsat i 
direktivet i denne henseende. Som sådan bør problemet med SEA-screeningstærskler blive 
genstand for yderligere afklaringer med de irske myndigheder.

VVM-direktivet

VVM-direktivet fastsætter, at de kumulative (indirekte) indvirkninger på andre projekter skal 
fastslås i løbet af de respektive miljøvurderinger for at sikre en vurdering af projektets 
overordnede indvirkning. På grundlag af de modtagne supplerende oplysninger 
(inspektionsrapport) skønnes det, at der i dette konkrete tilfælde er taget hensyn til de 
kumulative indvirkninger.

Kommissionen vil tage spørgsmålet op om gennemførelsen af SMV-direktivet med hensyn til 
en befolkningstærskel på 10.000, som giver de irske myndigheder beføjelse til at afgøre, 
hvorvidt en fuld miljøvurdering er påkrævet eller ej. Der er planlagt et møde med de irske 
planlægningsmyndigheder i begyndelsen af 2011, og det vil blive brugt som lejlighed til at 
drøfte dette emne. 

Hvad angår VVM-direktivet, har Kommissionen på grundlag af de modtagne supplerende 
oplysninger ikke påvist nogen overtrædelse af EU-lovgivningen."

6. Kommissionens svar (REV III), modtaget den 16.december 2011

”Kommissionen holdt et møde med de irske myndigheder i begyndelsen af 2011 og modtog 
yderligere oplysninger fra andrageren.

Adragerens oplysninger om timingen af drøftelserne vedrørende LNG-projektet kontra 
timingen af SMV-screeningen har bragt nyt bevismateriale for dagens lys. Kommissionen 
undersøger i øjeblikket dette svar.

Andrageren har ligeledes henledt opmærksomheden på adskillige nye elementer vedrørende 
overholdelsen af bestemmelserne i VVM- og habitatdirektiverne, som vil kunne give 
anledning til bekymring - herunder en manglende risikovurdering for havmiljøet, en 
sandsynlig mærkbar indvirkning på Natura 2000-områder og den kumulative indvirkning 
(andre planer og projekter i Shannon Estuary). Disse spørgsmål vil ligeledes blive taget op 
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med de irske myndigheder.

Kommissionen finder ikke, at der foreligger tilstrækkeligt bevis for en krænkelse af VVM-
direktivet, hvad angår andre aspekter af vurderingen af virkningerne på miljøet, evalueringen 
af alternativer og nedlukningen af LNG-faciliteten.”

7. Kommissionens svar (REV IV), modtaget den 27. juni 2012

"Kommissionen rejste spørgsmålet om terminalen til flydende naturgas (LNG) (Shannon 
Estuary) på mødet med de irske myndigheder og modtog yderligere præciseringer vedrørende 
følgende spørgsmål rejst af andrageren: SEA-screening, risikovurdering for havmiljøet i 
forbindelse med et udslip af LNG i vandet, kumulative virkninger af projektet med andre 
planer og projekter i flodmundingen og en "passende vurdering" i henhold til habitatdirektivet 
(artikel 6, stk. 3). De vigtigste konklusioner vedrørende ovennævnte spørgsmål kan 
sammenfattes således:

SEA-screening

Kommissionen anmodede de irske myndigheder om at klarlægge, hvorfor der ikke var taget 
hensyn til LNG-projektet og andre tilknyttede udviklinger i SEA-screeningproceduren for 
ændringen af udviklingsplanen.

De irske myndigheder svarede, at ændringen havde til formål at regulere og gennemføre de 
langsigtede målsætninger og politikken for udvikling af de pågældende områder til industri og 
at fjerne enhver mulig misforståelse omkring den påtænkte anvendelse af områderne som 
vedtaget i udviklingsplanen og tidligere planer som mål.

Rådet var ganske vist bekendt med LNG-forslaget i Shannon fra midten af 2006, men det 
havde ingen konkret ansøgning eller nogen garanti for, at et sådant forslag nogensinde ville 
komme til at bære frugt (ligesom andre tidligere forslag, som aldrig blev til noget), og det
ville derfor have været upassende alligevel at vurdere en ændring i forbindelse med et sådant
forslag. Man fandt, at virkningen af eventuelle specifikke forslag (herunder den kumulative 
virkning) kunne behandles i forbindelse med miljøkonsekvensundersøgelsen.

Risikovurdering for havmiljøet

For så vidt angår den bekymring, som andrageren har udtrykt vedrørende risikoen for et 
udslip af LNG i vandet, forklarede de irske myndigheder, at den miljøredegørelse, der var 
indsendt sammen med ansøgningen, omfattede et resumé af en kvantitativ risikovurdering 
foretaget til støtte for den foreslåede udvikling. Den kvantitative risikovurdering blev 
offentliggjort i sin helhed et par dage efter indgivelsen af ansøgningen. Under behandlingen af 
ansøgningen modtog An Bord Pleanála rådgivning fra Health and Safety Authority og 
gennemførte en offentlig mundtlig høring af syv dages varighed, hvoraf to dage var afsat til 
spørgsmål om sundhed og sikkerhed, hvor sandsynligheden for og konsekvenserne af et LNG-
udslip i vandet blev diskuteret i detaljer.

De irske myndigheder forklarede, at under hensyntagen til de anvendte fremgangsmåder ved 
overførslen af den flydende gas fra skib til land, arten og placeringen af forgasningsprocessen 
og den omstændighed, at en sikkerhedsafbryder slår fra i nødstilfælde, ville et eventuelt udslip 
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af flydende naturgas være forbigående og af minimalt omfang. 

På grundlag af ovenstående var og er An Bord Pleanála som godkendelsesmyndighed af den 
opfattelse, at der ikke er nogen reel sandsynlighed for en betydelig sammenblanding af 
flydende naturgas og vandet i flodmundingen som følge af driften af terminalen, og man 
mente derfor ikke, at der var grundlag for en mere detaljeret og separat risikovurdering for 
havmiljøet.

Kumulative virkninger med andre planer og projekter

De irske myndigheder anførte, at An Bord Pleanála på tidspunktet for vurderingen af LNG-
terminalen ikke var bekendt med andre planer eller projekter af betydning ved
flodmundingen. Navnlig havde man ikke kendskab til, at der var indgået aftaler om de fire 
planer/projekter, som andrageren har nævnt, nemlig et knudepunkt for intensiveret 
elproduktion, en plan for et europæisk omladningsknudepunkt, et knudepunkt for vedvarende 
energi og et knudepunkt for olie- og gaslagre, eller at de havde nogen særlig status på det 
tidspunkt. Bestyrelsen kender faktisk  fortsat intet til eventuelle planer/projekter, der fuldt ud 
lever op til disse beskrivelser, selv om henvisningen til et knudepunkt for intensiveret 
elproduktion kan sigte til den foreslåede opførelse af et kombineret kraftvarmeanlæg med 
gasturbine på 450 megawatt på kraftværket i Tarbert, som der blev givet tilladelse til den 3. 
december 2010, næsten tre år efter at der blev givet tilladelse LNG-terminalen.

En "passende vurdering" i henhold til habitatdirektivet (artikel 6, stk. 3)

Selv om formuleringerne "screening for en passende vurdering" og "passende vurdering" ikke
specifikt forekommer i ansøgningen og i miljøkonsekvensanalysen for LNG-projektet, mente 
An Bord Pleanala, at principperne og kravene i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, klart var 
opfyldt. Miljøkonsekvensanalysen behandlede indgående konsekvenserne af projektet for de 
tilstødende og nærliggende Natura 2000-områder i lyset af deres bevaringsmålsætninger. 
Navnlig anerkendte man i de relevante kapitler i miljøkonsekvensanalysen om henholdsvis 
jord- og ferskvandsøkologi og hav- og flodmundingsøkologi de arter og naturtyper, som gør 
de relevante Natura 2000-områder interessante. 

Desuden bestilte An Bord Pleanála en uafhængig økologikonsulentrapport om den foreslåede 
udvikling, og myndigheden brugte lang tid på at diskutere økologi ved den mundtlige høring 
og medtog 13 betingelser i tilladelsen vedrørende beskyttelse af de angivne arter og levesteder 
og forebyggelse af vandforurening.

På grundlag af miljøkonsekvensanalysen og økologikonsulentens ovennævnte rapport mener 
An Bord Pleanála som godkendelsesmyndighed, at kravene i habitatdirektivets artikel 6, stk. 
3, var opfyldt fuldt ud i forbindelse med den vurdering, der blev foretaget, inden der blev 
givet tilladelse til den omhandlede udvikling.

Der kan ikke på grundlag af de supplerende oplysninger, som de irske myndigheder har givet, 
konstateres nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning i relation til LNG-terminalen."


