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Tárgy: John McElligott ír állampolgár által a „Kilcolgan” lakószövetség (Kilcolgan 
Residents Association) nevében benyújtott 0013/2008. számú petíció a 
Shannon folyó torkolata (Írország) közelében egy cseppfolyós földgáz (LNG) 
terminál jóváhagyása és engedélyezése kapcsán a stratégiai környezeti 
vizsgálatról szóló uniós irányelv állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az ír kormány gyorsított engedélyezési eljárást 
alkalmazott egy, az írországi Shannon folyó torkolata közelében tervezett cseppfolyós földgáz 
(LNG) terminál megépítésével kapcsolatban. A petíció benyújtója szerint megsértették a 
stratégiai környezeti vizsgálatról szóló uniós irányelvet és a Seveso II. irányelvet. A petíció 
benyújtója ismerteti, hogy a gyorsított engedélyezési eljárást a 2006. évi tervezési és 
fejlesztési törvény alapján folytatták le, amely lehetővé teszi bizonyos projektek nyilvános 
konzultáció nélküli jóváhagyását. A petíció benyújtója szerint a projektet feldarabolták, hogy 
ezáltal megkerüljék a stratégiai környezeti vizsgálat végrehajtására vonatkozó kötelezettséget, 
ezért felkéri az Európai Parlamentet az ügy kivizsgálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az ír kormány gyorsított engedélyezési eljárást 
alkalmazott egy, az írországi Shannon folyó torkolata közelében tervezett cseppfolyós földgáz 



PE415.090v05-00 2/10 CM\907437HU.doc

HU

(LNG) terminál megépítésével kapcsolatban. A petíció benyújtója szerint megsértették a 
stratégiai környezeti vizsgálatról szóló és a környezeti hatásvizsgálatról szóló európai 
közösségi irányelvet, valamint a Seveso II. irányelvet. A petíció benyújtója ismerteti, hogy a 
gyorsított engedélyezési eljárást a 2006. évi tervezési és fejlesztési törvény alapján folytatták 
le, amely lehetővé teszi bizonyos projektek nyilvános konzultáció nélküli jóváhagyását. A 
petíció benyújtója szerint a projektet feldarabolták, hogy ezáltal megkerüljék a stratégiai 
környezeti vizsgálat végrehajtására vonatkozó előírásokat, ezért az Európai Parlamentet az 
ügy kivizsgálására kéri. 

A projekt feldarabolása

A petíció benyújtója érveket sorakoztat fel, amelyek szerint a projektet feldarabolták (LNG 
tárolása, csővezeték, közút és villamosenergia-ellátás).  A projekt feldarabolása lényegében 
arra utal, hogy egyetlen projektet több különböző részre bontottak. A Bizottság véleménye 
ebben az esetben az, hogy a hatásvizsgálat egy projektet ölel fel (cseppfolyós földgáz).  A 
fennmaradó hatásvizsgálatok során természetesen azonosítani kell a más projektekkel együtt 
felmerülő halmozott (közvetett) hatásokat.

Környezeti hatásvizsgálat

A 97/11/EK irányelvvel1 és a 2003/35/EK irányelvvel2 módosított, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi 
irányelv3 (más néven környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv vagy KHV-irányelv) hatálya 
kiterjed a 300 megawattos vagy magasabb hőteljesítményű hőerőművek építésére.  Ezeknek 
az I. mellékletben felsorolt projekteknek az esetében az irányelv előírja, hogy az engedély 
megadása előtt a várhatóan jelentős környezeti hatást gyakorló projekteket környezeti 
hatásvizsgálatnak kell alávetni. A KHV-eljárás során konzultálni kell a lakossággal, és a 
beruházási engedély megadására vagy elutasítására vonatkozó végleges döntést a KHV és a 
lakossági konzultáció eredményeinek figyelembevételével kell meghozni.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás szerint KHV-t végeztek, kellően figyelembe 
vették a környezetvédelmi szempontokat, és a lakosságnak jogában állt, hogy 6 héten belül 
reagáljon és véleményt nyilvánítson. A lakossági konzultációra megszabott idő a tagállam 
mérlegelésére van bízva.

Stratégiai környezeti vizsgálat

A 2001/42/EK irányelv4 (a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv vagy SKV-
irányelv) tervekre és programokra alkalmazandó.  Az irányelv 3. cikkének (2) bekezdése 
kimondja, hogy a földhasználatra vonatkozó terveket (amelyek meghatározzák a 85/337/EGK 
irányelv – a KHV-irányelv – I. és II. mellékletében felsorolt projektek jövőbeli engedélyének 
kereteit) stratégiai környezeti vizsgálatnak kell alávetni, egyetlen kivétellel: a 3. cikk (3) 
bekezdése megállapítja, hogy a helyi szinten kis területek használatára vonatkozó tervek 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 1. o.
2 HL L 73., 1997.3.14.
3 HL L 156., 2003.6.25.
4 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
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mentesülhetnek ez alól. Nemzeti jogszabályában Írország a szabad mérlegelési jogkör 
lehetőségét a legfeljebb 10 000 lakost számláló területekre vonatkozóan biztosítja.

A petíció benyújtójának állítása szerint a közösségi fejlesztési tervet úgy módosították, hogy 
lehetővé tették a mezőgazdasági felhasználásról az ipari felhasználásra való áttérést. Úgy 
tűnik, hogy a fejlesztési tervet stratégiai környezeti vizsgálat előírása nélkül módosították 
(elvégeztek egy átvilágítást, és megállapították, hogy nincs szükség hatásvizsgálatra).  A 
Bizottság e petíciótól függetlenül megvizsgálta az ír jogszabály megfelelését azzal 
kapcsolatban, hogy milyen mértékben tették a stratégiai környezeti vizsgálatot automatikus 
eljárás helyett mérlegelés tárgyává a petíció által említetthez hasonló földhasználati tervek 
módosítása esetén (2007/2166. sz. jogsértés). 

Seveso

A Seveso II. irányelvet1 a jelenlévő gáz mennyisége szerint kell alkalmazni az ilyen 
terminálokra: az 50 és 200 tonna közötti mennyiséget tartalmazó terminálokra (alsó sávba 
tartozó üzemek) csak néhány követelmény vonatkozik; az összes követelmény vonatkozik 
azokra a terminálokra, amelyek 200 tonna feletti mennyiséget tartalmaznak (felső sávba 
tartozó üzemek). Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az „üzem” az üzemeltető irányítása 
alatt lévő terület egésze, ahol egy vagy több létesítményben veszélyes anyagok találhatók, 
beleértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát vagy tevékenységeket is. Az irányelv 
hatálya azonban nem terjed ki a veszélyes anyagok üzemen kívüli csővezetékeken való 
szállítására. Az irányelv több rendelkezését már azelőtt alkalmazni kell, hogy az üzemeltető 
megkezdi az építkezést vagy az üzemeltetést. A területrendezési vonatkozó rendelkezések 
megkövetelik az új üzemek helye kiválasztásának ellenőrzését. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az ezen a területen a döntéshozatalért felelős minden illetékes hatóság és tervező 
hatóság megfelelő egyeztetési eljárásokat dolgozzon ki annak biztosítása érdekében, hogy az 
üzemből eredő kockázatokra vonatkozóan műszaki szakvélemény álljon rendelkezésre a 
döntéshozatalkor.

A kapott tájékoztatás alapján a Bizottság nem tudta megállapítani a környezeti hatásvizsgálat 
megsértését a szóban forgó projektre irányuló eljárással kapcsolatban. 

Ami a stratégiai környezeti vizsgálatot illeti, a Bizottság eszmecserét kezdett az ír 
hatóságokkal az azon nemzeti jogszabályoknak a 2001/42/EK irányelvet illető megfeleléséről, 
amelyek alapján ebben az esetben szükségtelennek ítélték a stratégiai környezeti vizsgálatot. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. január 22.

A Bizottság elvégezte a petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő dokumentumok 
elemzését, és azok nyomán a következő megjegyzéseket kívánja tenni.

Stratégiai környezeti vizsgálat

A 2001/42/EK irányelv2 (a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelv vagy SKV-

                                               
1HL L 10., 1997.1.14., 13. o.
2 HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
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irányelv) tervekre és programokra alkalmazandó. Az irányelv 3. cikkének (2) bekezdése 
kimondja, hogy a földhasználatra vonatkozó terveket (amelyek meghatározzák a 85/337/EGK 
irányelv – a KHV-irányelv – I. és II. mellékletében felsorolt projektek jövőbeli engedélyének 
kereteit) stratégiai környezeti vizsgálatnak kell alávetni, egyetlen kivétellel: a 3. cikk (3) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy azok a tervek, amelyek helyi szinten kis területek 
használatát veszik tervbe, mentesülhetnek a stratégiai környezeti vizsgálat elvégzésének 
kötelezettsége alól.  Ehelyett átvilágítást (az SKV elvégzése szükségességének értékelését) 
kell végezni. Nemzeti jogszabályában Írország a szabad mérlegelési jogkör lehetőségét a 
legfeljebb 10.000 lakost számláló területekre vonatkozóan biztosítja. A petíció benyújtója 
által adott tájékoztatás azt mutatja, hogy az érintett lakosság száma meghaladja a 10 000 főt.  

A mezőgazdasági területek ipari területekké történő átminősítésére irányuló javaslat 
benyújtásával egy időben átvilágítási eljárást is végeztek. Az átvilágítási eljárás során arra a 
következtetésre jutottak, hogy nincs szükség stratégiai környezeti vizsgálat elvégzésére, 
mégpedig az alábbi indokkal: „a jelek szerint ez esetben szükségtelen az SKV, mivel nem 
valószínű, hogy a javasolt alternatíva olyan fejlesztéseket eredményez, amelyek jelentős 
hatást gyakorolnak a környezetre.” A petíció benyújtója kifogásolja az átvilágítás nyomán 
hozott határozatot, és azzal érvel, hogy az átvilágítást végző független szakértő nem volt 
tudatában annak, hogy a szóban forgó övezetben a későbbiekben olyan tevékenységet 
kívánnak folytatni (azaz ebben az esetben egy LNG-terminált üzemeltetni), amely várhatóan 
jelentős hatást gyakorol a környezetre. Ezenkívül az említett övezetből 10 hektárnyi terület 
különleges természetmegőrzési területnek minősülő vizeket foglal magában, sőt azt olyan 
szárazföldi területek és víztestek veszik körül, amelyek szintén különleges 
természetmegőrzési területnek (KTT), a nemzeti örökség részét képező területnek (NHA), 
valamint különleges madárvédelmi területnek (KMT) minősülnek. A tervezésért felelős 
hatóság elégedettséggel nyugtázta, hogy „a területeken végrehajtott bárminemű fejlesztésből 
adódó fontos környezetvédelmi kérdések rendezésére környezeti hatástanulmányok útján 
kerül sor.”

A Bizottság az ír hatóságok következetlenségét is aggasztónak találja abban a tekintetben, 
hogy míg a szóban forgó fejlesztésre vonatkozóan a „stratégiai fontosságú projektek” 
esetében alkalmazott gyorsított eljárást szorgalmazzák, nem írják elő SKV elvégzését.  A 
petíció benyújtója által felvetett kérdések egyike épp a 2006. évi tervezési és fejlesztési (az 
úgynevezett stratégiai fontosságú infrastruktúrákról szóló) törvény Írország általi alkalmazása, 
amely – az ír hatóságok bevallása szerint – a stratégiai fontosságú infrastrukturális 
fejlesztések tekintetében hatékonyabb építési engedélyezési eljárások bevezetésére irányul. 
Az említett eljárás az infrastrukturális projektek bizonyos típusai esetében lehetővé teszi, 
hogy közvetlenül a tervezésért felelős hatóság (An Bord Pleanala) adjon ki építési engedélyt, 
megkerülve a helyi hatóságok szintjén tett lépéseket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 
lakosságtól megtagadják a részvétel és fellebbezés jogát a tervezési szakasz során.

Környezeti hatásvizsgálat

A 97/11/EK irányelvvel1 és a 2003/35/EK irányelvvel2 módosított, az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.5., 1. o.
2 HL L 73., 1997.3.14.
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irányelv1 (más néven környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv vagy KHV-irányelv) hatálya 
kiterjed a 300 megawattos vagy magasabb hőteljesítményű hőerőművek építésére. A szóban 
forgó projekt (cseppfolyósított földgáz) esetében megfelelően elvégezték a környezeti 
hatásvizsgálatot és kikérték a lakosság véleményét.  Ugyanakkor a petíció benyújtója arra 
vonatkozó állításokat fogalmaz meg, hogy a projektet feldarabolták (LNG tárolás, csővezeték, 
utak és áramellátás). A projekt feldarabolása lényegében arra utal, hogy egyetlen projektet 
több különböző részre bontottak. A KHV-irányelv előírja, hogy az egyes környezeti 
hatásvizsgálatok során a többi projekttel közösen kifejtett, halmozott (közvetett) hatásokat is 
azonosítani kell annak érdekében, hogy értékelhetővé váljanak az érintett projektek által 
összességében okozott hatások. A kapott tájékoztatás alapján nem világos, hogy ez esetben 
sor került-e a halmozott hatások figyelembevételére.

Seveso

A Seveso II. irányelv szóban forgó fejlesztésre vonatkozó rendelkezéseit a Petíciós 
Bizottsághoz intézett korábbi közlemény ismerteti. A mindezidáig beérkezett információk 
alapján nincs arra utaló jel, hogy ez esetben megsértették az említett irányelvet.

A petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő információk alapján a Bizottság úgy 
határozott, hogy a fent említett kérdéseket felveti az ír hatóságok előtt. 

5. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A további beérkezett információk alapján a Bizottság megállapította, hogy nincs olyan 
bizonyíték, amely a Seveso-irányelv megsértésére utalna. Az SKV- és a KHV-irányelvnek 
való megfelelőséget illetően a Bizottság EU Pilot eljárást kezdeményezett, hogy az ír 
hatóságokat további információk közlésére kérje.

Az ír hatóságokat felkérték, hogy nyilvánítsanak véleményt a szóban forgó esetben végzett 
átvilágítási folyamat megfelelőségével, és különösen a petíció benyújtójának azon állításával 
kapcsolatban, hogy az átvilágítás nem vette figyelembe a területnek az átsorolást követően 
tervezett alkalmazását (azaz az említett LNG-terminál építését). 

Továbbá felkérték az ír hatóságokat, hogy fűzzenek megjegyzést ahhoz, hogy míg az SKV 
alkalmazásában az átsorolást látszólag helyi jelentőségűként kezelték, a projekttel kapcsolatos 
döntéshozatal szempontjából az LNG-terminált nemzeti stratégiai jelentőségű létesítménynek 
tekintették (a stratégiai infrastruktúráról szóló törvény alkalmazása). 

Emellett felkérték a hatóságokat annak közlésére is, hogy a projekthez kapcsolódó 
területhasználati átsorolást miért nem vetették alá SKV-eljárásnak (csupán átvilágításnak). 
Noha az Írországban alkalmazott 10 000 fős népességküszöböt el nem érő területről van szó, 
az is felmerült, hogy az ilyen népességküszöb alkalmazása nem volt elegendő ahhoz, hogy 
megfelelőképpen vegyék figyelembe a helyszín tágabb értelemben vett jelentőségét, például 
azt, hogy a területből 10 hektár a különleges természetmegőrzési terület (KTT) vizeire esik, a 
helyszínt magát pedig NATURA 2000 területek (KTT2 és KMV3) és egy nemzeti örökség 
                                               
1 HL L 156., 2003.6.25.
2 KTT – a tagállamok által az élőhelyvédelmi irányelv alapján kijelölt különleges természetmegőrzési terület.
3 KMT – a madárvédelmi irányelv alapján kijelölt különleges madárvédelmi terület.
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részét képező terület1 övezi. 

Az ír hatóságok azt válaszolták, hogy az SKV átvilágítási eljárás alapján 189 hektár 
átsorolásához nem volt szükség teljes SKV-ra. A határozat és az indokolás egy példányát – az 
európai uniós és a nemzeti jog előírásaival összhangban – hozzáférhetővé tették nyilvános 
ellenőrzés céljára.

A 2004. évi ír tervezési és fejlesztési (SKV) előírások (S.I. 436/2004) kimondják, hogy a 
10 000 fős népességi küszöbérték felett kötelező a teljes körű SKV elvégzése; az említett 
határérték alatt a tervezésért felelős hatóságnak kell – átvilágítási jelentést készítve –
eldöntenie, hogy a terv javasolt módosítása jelentős hatást gyakorolna-e a környezetre és ily 
módon indokolná az SKV elvégzését. 

Az átvilágítási jelentésben az állt, hogy abban a meghatározott időpontban, amikor a területek 
jövőbeni hasznosításáról vagy az átsorolni kívánt területeken folytatandó ipari tevékenységről 
még kifejezetten nem esett szó, nem voltak konkrétan azonosíthatók jelentős környezeti 
problémák.

A hatások mértékét és térbeli kiterjedését (azaz a valószínűsíthetően érintett földrajzi terület 
és a népesség méretét) az átvilágítási jelentés szintén figyelembe vette, tekintettel a javasolt 
változtatás alapján átsorolandó fölterületre (ami 189 hektár). A 2002. évi népszámláláskor 
Ballylongford település népessége 405 fő, míg Tarbert községé 805 fő volt, ezért a jelentés 
szerint a várható hatások mértéke és térbeli kiterjedése nem volt jelentős azon földrajzi terület 
és népesség szempontjából, amelyet a hatások várhatóan érintenek majd.  Továbbá, mivel a 
javasolt átsorolás által várhatóan érintett terület népességszáma jelentősen elmaradt a kötelező 
SKV 10 000 fős határértékétől, ilyen körülmények között az említett megközelítés nem volt 
szükséges. 

A stratégiai környezeti vizsgálat átvilágítási jelentése elismerte azt, hogy noha az adott 
földterületeken nem jelöltek ki különleges természetmegőrzési területeket, különleges 
madárvédelmi területeket vagy a nemzeti örökség részét képező területeket, több olyan terület 
szomszédságában helyezkednek el, amelyek a nemzeti és az uniós jog alapján védettséget 
élveznek. A jelentés azonban úgy vélte, hogy – tekintve a kijelölt területek méretét és 
kiterjedését, az átsorolni kívánt területek lokalizált jellegét, valamint a helyi és nemzeti 
tervezési iránymutatásban körvonalazott politikák és előírások által megkövetelt enyhítő 
intézkedéseket – valószínűtlen az, hogy bármiféle jelentős környezeti hatás érhetné ezen 
területeket. Az átvilágítási jelentés azt is kimondta, hogy a megítélések szerint a javasolt 
alternatíva nem gyakorol jelentős hatást az említett védett területekre, mivel a Kerry Megyei 
Fejlesztési Terv keretében szabályozási politikai intézkedéseket léptettek érvénybe annak 
érdekében, hogy a kijelölt KTT-k, KMV-k vagy NHA-k szomszédságában megvalósítani 
kívánt, illetve az ilyen területeket valamilyen módon befolyásoló fejlesztési javaslatokkal 
szemben védelmet biztosítsanak, valamint gondoskodjanak a hatások enyhítéséről.   

Az átvilágítási jelentés a hatások halmozódó jellegét is figyelembe vette. Úgy ítélte meg, hogy 

                                               
1 NHA – az ír jogszabályok alapján kijelölt, a nemzeti örökség részét képező terület (Natural Heritage Area), 
amely az ott lévő élőhelyek miatt minősül fontosnak, illetve amely olyan növény- és állatfajoknak ad otthont, 
amelyek élőhelye védelmet igényel. 
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az átsorolni kívánt terület kiterjedése miatt fennáll bizonyos halmozott hatások lehetősége. 
Azonban tekintettel az említett területek valószínűleg szakaszosan megvalósuló fejlesztésére 
és a megfelelő enyhítő intézkedések biztosítására a fejlesztésirányítási folyamaton keresztül, a 
jelentés szerint minden lehetséges halmozott hatás enyhíthető az utóbbi folyamat révén.

Az átvilágítási jelentés – többek között – az említett szempontok alapján megállapította, hogy 
a javasolt alternatíva valószínűleg nem gyakorol jelentős hatást a környezetre. 

Az ír hatóságokat felkérték arra, hogy nyilvánítsanak véleményt a petíció benyújtójának azon 
állításával kapcsolatban, miszerint a KHV-irányelvet nem alkalmazták megfelelően, mivel 
nem vették kellően figyelembe a területen megvalósítani kívánt valamennyi projekt halmozott 
hatásait, azaz a projektet „feldarabolták”.

Ami a projekt feldarabolásának kérdését illeti, az ír hatóságok a 2008. március 14-i 
(PL08.PA0002. számú) ellenőri jelentésre hivatkoztak, amely azt javasolta az An Bord 
Pleanála szervnek (a fejlesztési kérelmekkel foglalkozó tervezési hatóságnak), hogy az 
ellenőri jelentésben foglalt indokok és szempontok, valamint az ugyanott megállapított 
feltételek alapján adja meg az engedélyt. Az ellenőri jelentés megjegyezte, hogy a hatóság 
teljes mértékben tudatában volt annak, hogy a projekt feldarabolásának megelőzése érdekében 
bizonyos mértékig a teljes kérelem vonatkozásában figyelembe kell venni egyes kapcsolódó 
kérdéseket, például ami a csővezetéket illeti, és ezt a tervezést megelőző találkozókon 
egyértelműen a kérelmezők tudtára is adta. Az ellenőri jelentés megállapította, hogy a 
kérelmező a tőle elvárható lehető legtöbb adatot benyújtotta a kapcsolódó projektekről, 
továbbá hogy az aktuális kérelemnek a kapcsolódó projektektől elkülönülten történt 
benyújtása ésszerű indokok alapján nem tekinthető arra irányuló trükknek, hogy a környezeti 
hatásvizsgálatot elkerüljék. Mindenesetre a gázvezetékre vonatkozó kérelem önmagában is 
szükségessé tenné a környezeti hatásvizsgálat benyújtását. 

A petíció benyújtója által szolgáltatott kiegészítő dokumentumok elemzése nyomán a 
Bizottság a következő megjegyzéseket kívánja tenni:

Az SKV-irányelv

Az SKV-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a földhasználatra vonatkozó 
terveket (amelyek meghatározzák a KHV-irányelv I. és II. mellékletében felsorolt projektek 
jövőbeli engedélyezésének kereteit) stratégiai környezeti vizsgálatnak kell alávetni, egyetlen 
kivétellel: a 3. cikk (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azok a tervek, amelyek helyi szinten 
kis területek használatát veszik tervbe, mentesülhetnek a stratégiai környezeti vizsgálat 
elvégzésének kötelezettsége alól. Ehelyett átvilágítást (az SKV szükségességének felmérését) 
kell végezni. Nemzeti jogszabályában Írország a szabad mérlegelési jogkör lehetőségét a 
legfeljebb 10.000 lakost számláló területekre vonatkozóan biztosítja. A Bizottság megjegyzi, 
hogy az ír hatóságok betartották a nemzeti jogba átültetett rendelkezéseket. Az ilyen (a 
népesség- vagy méretbeli határértékre vonatkozó) átvilágítási rendelkezések szerepeltetése 
akár a nemzeti jogszabály gyengeségeként is értelmezhető, sőt annak jeleként, hogy az ír 
hatóságok túllépik az irányelv által e tekintetben biztosított mérlegelési jogkör korlátait. Ilyen 
szempontból az SKV-re vonatkozó átvilágítási határértékek kérdésének további tisztázására 
van szükség az ír hatóságok részéről.
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A KHV-irányelv

A KHV-irányelv előírja, hogy az egyes környezeti hatásvizsgálatok során a többi projekttel 
közösen kifejtett, halmozott (közvetett) hatásokat is azonosítani kell annak érdekében, hogy 
értékelhetővé váljanak az érintett projektek által összességében okozott hatások. A kapott 
kiegészítő tájékoztatás (az ellenőri jelentés) alapján úgy tűnik, hogy ebben az adott esetben 
sor került a halmozott hatások figyelembevételére.

A Bizottság fel fogja vetni az SKV-irányelv átültetésének kérdését a 10 000 fős 
népességküszöb összefüggésében, amely az ír hatóságoknak mérlegelési lehetőséget kínál a 
tekintetben, hogy szükség van-e teljes SKV-ra. A tervek szerint 2011 elején találkozóra kerül 
sor az ír tervezési hatóságokkal, ami lehetőséget teremt majd a kérdés megvitatására. 

Ami a KHV-irányelvet illeti, a kapott kiegészítő információk alapján a Bizottság nem talált az 
uniós jog megsértésére utaló jelet.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV III): 2011. december 16.

A Bizottság 2011 elején megbeszélést tartott az ír hatóságokkal és további információt kapott 
a petíció benyújtójától.

A petíció benyújtója által benyújtott adatok az LNG projektről folytatott megbeszélések 
időzítésének és az SKV átvilágítási eljárás időzítésének viszonyáról új bizonyítékokat tártak 
fel. A Bizottság jelenleg újravizsgálja a kérdést.

A petíció benyújtója több új tényezőre is felhívta a figyelmet a KHV- és az élőhelyvédelmi 
irányelveknek való megfelelést illetően, mely aggodalomra adhat okot: a tengeri kockázat 
értékelésének hiánya, a Natura 2000 területekre tett valószínűsíthetően jelentős hatás és a 
halmozott hatások (a Shannon folyótorkolatot érintő egyéb projektek). E kérdéseket szintén 
meg fogják vitatni az ír hatóságokkal.

Ami a KHV egyéb szempontjait, az alternatívák értékelését és az LNG terminál leállítását 
illeti, a Bizottság nem lát elegendő bizonyítékot a KHV-irányelv megszegésére.

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV IV): 2012. június 27.

Az ír hatóságokkal tartott találkozón a Bizottság felvetette a Shannon folyó torkolata 
közelében tervezett cseppfolyós földgáz (LNG) terminál ügyét, és pontosításokat kaptott a 
petíció benyújtója által feltett következő kérdések kapcsán: az SKV-re vonatkozó átvilágítás; 
cseppfolyós földgáz esetleges tengerbe jutásának kockázatértékelése; a projekt és a 
torkolatban megvalósítandó egyéb tervek és projektek kumulatív hatása; az élőhelyekről szóló 
irányelv (6. cikk (3) bekezdés) szerinti „megfelelő értékelés”. E kérdések kapcsán az alábbiak 
állapíthatók meg:

Az SKV-re vonatkozó átvilágítás

A Bizottság felkérte az ír hatóságokat annak pontosítására, hogy az LNG-projektet és más 
kapcsolódó fejlesztéseket miért nem vették figyelembe a megyei fejlesztési terv átdolgozására 
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irányuló, SKV-re vonatkozó átvilágítás keretében. 

Az ír hatóságok azt válaszolták, hogy az átdolgozás a szabályoknak való megfelelést, 
valamint azt szolgálta, hogy érvényesüljenek a hosszú távú célkitűzések és politikák e terület 
ipari fejlesztése céljából, valamint annak érdekében, hogy el lehessen kerülni mindenféle 
félreértést a terület szándékolt használatát illetően, ahogyan azt a megyei fejlesztési tervben és 
a korábbi tervekben és célkitűzésekben elfogadták.

Miközben a Tanács 2006 közepe óta ismerte a Shannon LNG-re irányuló javaslatot, nem 
kapott konkrét kérelmet vagy bármiféle garanciát arra vonatkozóan, hogy a javaslat 
megvalósításra kerülne (ahogyan sok más korábbi javaslat sem valósult meg), ezért 
semmiképpen sem lett volna ésszerű egy ilyen javaslat tükrében értékelni a terv módosítását. 
Úgy vélték, hogy az esetleges konkrét javaslatok hatásával (köztük a kumulatív hatással) a 
környezeti hatásvizsgálat keretében foglalkoznak majd.

Tengeri kockázatértékelés

A petíció benyújtója által a cseppfolyós földgáz esetleges vízbe jutásával kapcsolatos 
kockázat vonatkozásában az ír hatóságok azt a magyarázatot adták, hogy a környezeti 
hatásvizsgálatról szóló nyilatkozat, amelyet a kérelemmel együtt nyújtottak be, tartalmazta a 
javasolt fejlesztés alátámasztása érdekében végzett mennyiségi kockázatértékelés összegzését. 
A teljes mennyiségi kockázatértékelést néhány nappal a kérelem benyújtását követően 
közzétették.  A kérelem elbírálása során az An Bord Pleanála tanácsokat kapott az 
egészségügyi és biztonsági hatóságtól, valamint hét napos nyilvános szóbeli meghallgatást 
tartott, amelyből két napot az egészségügyi és biztonsági modulra szántak, és amelynek során 
részletesen megvitatták, hogy mekkora esélye van a cseppfolyós földgáz vízbe jutásának, és 
hogy ez milyen következményekkel járna.

Az ír hatóságok elmondták, hogy a cseppfolyós földgáznak a hajókról a partra juttatásához 
alkalmazott eljárások, az újragázosítási folyamat jellege és helyszíne, illetve a vészhelyzeti 
leállító rendszerek ismeretében csak nagyon rövid ideig és igen kis mennyiségben juthat ki 
földgáz a rendszerből.  

A fentiek alapján az An Bord Pleanála mint jóváhagyó hatóság azon a véleményen volt, és 
most is úgy véli, hogy gyakorlatilag nincs esély arra, hogy jelentős mennyiségű cseppfolyós 
földgáz keveredjen a torkolat vizébe a terminál üzemeltetése miatt, ezért nem tartotta 
szükségesnek egy részletesebb és különálló tengeri kockázatelemzés megkövetelését.

Egyéb tervekkel és projektekkel való kumulatív hatás  

Az ír hatóságok elmondták, hogy az LNG-terminál értékelése idején az An Bord Pleanála 
nem volt tudtában annak, hogy egyéb jelentős tervek vagy projektek vonatkoznának a 
torkolatra.  Így a petíció benyújtója által említett négy terv/projekt (egy intenzív áramtermelő 
központ, egy európai átrakodási csomópont terve, egy megújulóenergia-csomópont, valamint 
egy olaj- és gáztároló csomópont) ügyében akkor még nem született megállapodás vagy nem 
voltak a megvalósítás legelső fázisában sem.  A hatóság továbbra sem ismer semmiféle olyan 
tervet/projektet, ami megfelelne a fenti leírásnak, az intenzív energiatermelő központra való 
utalás esetleg a Tarbert erőmű 450 megawattos kombinált ciklusú gázturbinájára vonatkozhat, 
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amelyre 2010. december 3-án adtak engedélyt, csaknem három évvel az LNG-terminál 
engedélyezése után.

Az élőhelyekről szóló irányelv (6. cikk (3) bekezdés) szerinti „megfelelő értékelés” 

A „megfelelő értékelést célzó átvilágítás” és a „megfelelő értékelés” kifejezéseket ugyan nem 
pontosan alkalmazzák a kérelemben és az LNG-projekt környezeti hatásvizsgálatával 
kapcsolatos nyilatkozatot tartalmazó dokumentációban, az An Bord Pleanala úgy vélte, hogy 
az élőhelyekről szóló irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében szereplő elveket és előírásokat 
egyértelműen és teljes körűen betartották.  A környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos 
nyilatkozat átfogóan foglalkozott azzal, hogy a projekt milyen hatást gyakorolhat a 
szomszédos és a közeli Natura 2000 területekre és azok környezetvédelmi célkitűzéseire.  A 
környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos nyilatkozatnak a szárazföld, édesvízi, tengeri és 
torkolati ökológiára vonatkozó fejezetei kitértek azokra a fajokra és élőhelyekre, amelyek az 
érintett Natura 2000 területek szempontjából fontosak. 

Az An Bord Pleanála ezen kívül jelentést rendelt egy független ökológiai tanácsadótól a 
javasolt fejlesztésről, jelentős időt szánt a környezeti kérdéseket megvitató szóbeli 
meghallgatásokra, valamint az engedélyezési határozatban tizenhárom feltétel szabott az 
említett fajok és élőhelyek védelmét, illetve a vízszennyezés megelőzését illetően.  

A környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos nyilatkozat és az ökológiai tanácsadó jelentése 
alapján az An Bord Pleanála mint jóváhagyó hatóság azon a véleményen van, hogy a 
fejlesztés engedélyezése előtti értékelés során teljes mértékben megfelelt az élőhelyekről 
szóló irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében szereplő előírásoknak.

Az ír hatóságok által nyújtott kiegészítő információk alapján nincs arra utaló jel, hogy az 
LNG-terminál kapcsán sérült volna az EU környezetvédelmi szabályozása.


