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Tema: Peticija Nr. 0013/2008 dėl tariamo EB Direktyvos dėl strateginio poveikio 
aplinkai vertinimo pažeidimo patvirtinant ir planuojant statyti suskystintų 
gamtinių dujų (SGD) terminalą netoli Šanono upės žiočių (Airija), kurią 
pateikė Airijos pilietis John McElligott Kilcolgan gyventojų asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kritikuoja paspartintą planavimo procedūrą, kurią taiko Airijos vyriausybė 
dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo statybos netoli Šanono upės žiočių (Airija). Jis 
mano, kad pažeista EB Direktyva dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo ir Seveso 
II direktyva. Peticijos pateikėjas aiškina, kad paspartinta planavimo procedūra pradėta 
remiantis 2006 m. planavimo ir plėtros įstatymu (angl. Planning and Development Act 2006) 
ir pagal ją sudaromos sąlygos tam tikrus projektus patvirtinti nerengiant viešų konsultacijų. 
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad projektas suskirstytas į dalis siekiant apeiti reikalavimus dėl 
strateginio poveikio aplinkai vertinimo atlikimo, ir prašo, kad Europos Parlamentas 
išnagrinėtų šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. birželio 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 spalio 21 d.

Peticijos pateikėjas kritikuoja paspartintą planavimo procedūrą, kurią taiko Airijos vyriausybė 
dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo statybos netoli Šanono upės žiočių (Airija). Jis 
mano, kad pažeista EB Direktyva dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo ir Seveso 
II direktyva. Peticijos pateikėjas aiškina, kad paspartinta planavimo procedūra pradėta 
remiantis 2006 m. planavimo ir plėtros įstatymu (angl. Planning and Development Act 2006) 
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ir pagal ją sudaromos sąlygos tam tikrus projektus patvirtinti nerengiant viešų konsultacijų. 
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad projektas suskirstytas į dalis siekiant apeiti reikalavimus dėl 
strateginio poveikio aplinkai vertinimo atlikimo, ir prašo, kad Europos Parlamentas 
išnagrinėtų šį klausimą. 

Projekto suskaidymas

Peticijos pateikėjas pateikia įrodymų, kad projektas buvo suskaidytas (SGD saugojimas, 
vamzdynas, magistralė ir elektros tiekimas). Projekto suskaidymas – vieno projekto 
suskirstymas į skirtingas dalis. Šiuo atveju Komisija laikosi nuomonės, kad poveikio 
vertinimas apima vieną projektą (suskystintas gamtines dujas). Bendras (netiesioginis) 
poveikis kartu su kitais projektais, žinoma, turės būti nustatytas atliekant likusius poveikio 
vertinimus.

PAV

Tarybos direktyva 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) su pakeitimais, 
padarytais direktyvomis 97/11/EB2 ir 2003/35/EB3, taikoma 300 megavatų arba didesnės 
galios šiluminių elektrinių statybai. Pagal direktyvą reikalaujama, kad prieš suteikiant leidimą 
įgyvendinti I priede išvardytus projektus, galinčius daryti didelį poveikį aplinkai, būtų 
atliekamas jų poveikio aplinkai vertinimas. Vykdant PAV procedūrą privaloma konsultuotis 
su visuomene ir priimant galutinį sprendimą dėl leidimo įgyvendinti projektą suteikimo arba 
atsisakymo jį suteikti būtina atsižvelgti į PAV ir konsultavimosi su visuomene rezultatus.

Remiantis peticijoje pateikta informacija, PAV atliktas, į aplinkosaugos aspektus tinkamai 
atsižvelgta ir visuomenei suteikta teisė sureaguoti ir per šešias savaites pateikti nuomonę. 
Konsultavimuisi su visuomene skirtą laiką nustato valstybės narės savo nuožiūra.

SAV

Direktyva 2001/42/EB4 (Strateginio aplinkos vertinimo arba SAV direktyva) taikoma planams 
ir programoms. Jos 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žemės naudojimo planams (kurie yra 
pagrindas ateityje suteikti leidimą įgyvendinti projektus, išvardytus Direktyvos 85/337/EEB 
(PAV direktyva) I ir II prieduose) taikomas SAV, išskyrus vieną atvejį: 3 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta, kad planų, taikomų nedideliuose plotuose vietos lygmeniu, atveju šio reikalavimo 
galima netaikyti. Airija nacionaliniuose teisės aktuose savo nuožiūra nustatė, kad tai bus 
10 000 gyventojų turinčios teritorijos.

Peticijos pateikėjas teigia, kad bendruomenės plėtros planas pakeistas, kad būtų galima 
pakeisti naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į pramoninę. Atrodo, kad plėtros planas pakeistas 
netaikant SAV reikalavimo (atliktas patikrinimas ir prieita prie išvados, kad poveikio 
vertinimas nėra būtinas). Neatsižvelgiant į šią peticiją Komisija buvo iškėlusi klausimą dėl 
                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 73, 1997 3 14.
3 OL L 156, 2003 6 25.
4 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
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Airijos teisės aktų derėjimo kalbant apie galimybę savo nuožiūra, o ne privalomai taikyti 
SAV, kai keičiami tokie žemės naudojimo planai kaip nurodytasis peticijoje (Pažeidimas 
Nr. 2007/2166). 

Seveso

Seveso II direktyva1 taikoma tokiems terminalams atsižvelgiant į saugomą dujų kiekį: 
terminalams, kuriuose saugoma nuo 50 iki 200 tonų dujų (žemesnės pakopos objektai), 
taikomi tik tam tikri reikalavimai; terminalams, kuriuose saugoma daugiau kaip 200 tonų dujų 
(aukštesnės pakopos objektai), taikomi visi reikalavimai. Šioje direktyvoje objektas reiškia 
visą veiklos vykdytojo valdomą teritoriją, įskaitant įprastą ir susijusią infrastruktūrą ar veiklą, 
kurioje yra pavojingųjų medžiagų. Vis dėlto ši direktyva netaikoma pavojingųjų medžiagų 
transportavimui už objekto ribų esančiais vamzdynais. Tam tikros direktyvos nuostatos 
taikomos dar prieš veiklos vykdytojui pradedant statybą ar eksploataciją. Pagal žemėtvarką 
reglamentuojančias nuostatas reikalaujama kontroliuoti naujų objektų išdėstymą. Valstybės 
narės užtikrina, kad visos kompetentingos institucijos ir planavimo institucijos, kurios atsako 
už sprendimus šioje srityje, parengtų atitinkamą konsultacijų tvarką, kad priimant sprendimus 
būtų galima gauti techninę konsultaciją apie objekto keliamą pavojų.

Remdamasi pateikta informacija Komisija negali nustatyti PAV pažeidimo vykdant su 
aptariamu projektu susijusią procedūrą. 

Dėl SAV Komisija pradėjo keitimosi nuomonėmis su Airijos valdžios institucijomis 
procedūrą dėl nacionalinių teisės aktų, kurie pritaikyti nusprendžiant, kad SAV šiuo atveju 
nėra būtinas, atitikties Direktyvai 2001/42/EB.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. sausio 22 d.

„Komisija išnagrinėjo papildomus peticijos pateikėjo pateiktus dokumentus ir jų atžvilgiu 
pateikė toliau nurodytas pastabas.

SAV

Direktyva 2001/42/EB2 (Strateginio aplinkos vertinimo arba SAV direktyva) taikoma planams 
ir programoms. Jos 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žemės naudojimo planams (kurie yra 
pagrindas ateityje suteikti leidimą įgyvendinti projektus, išvardytus Direktyvos 85/337/EEB 
(PAV direktyva) I ir II prieduose) taikomas SAV, išskyrus vieną atvejį: 3 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta, kad planų, taikomų nedideliuose plotuose vietos lygmeniu, atveju reikalavimo 
privalomai atlikti SAV galima netaikyti. Vietoj to reikia atlikti patikrą (vertinimas arba SAV 
būtinas). Airija nacionaliniuose teisės aktuose savo nuožiūra nustatė, kad tai bus 
10.000 gyventojų turinčios teritorijos. Remiantis peticijoje pateikta informacija tai daro 
poveikį daugiau nei 10 000 gyventojų. 

Patikra atlikta teikiant pasiūlymą pakeisti žemės paskirtį iš žemės ūkio į pramoninę. Atlikus 
patikrą prieita prie išvados, kad SAV nebūtinas, remiantis tuo, jog „neatrodo, kad šiuo atveju 

                                               
1OL L 10, 1997 1 14, p. 13.
2 OL L 197, 2001 7 21, p. 30.
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būtina atlikti SAV, nes neatrodo, kad siūlomi pakeitimai įneš pokyčių, galinčių daryti didelį 
poveikį aplinkai“. Peticijos pateikėjas ginčija patikros išvadas motyvuodamas tuo, kad patikrą 
atlikęs nepriklausomas ekspertas nežinojo, kad teritorija vėliau bus naudojama veiklai, 
galinčiai daryti didelį poveikį aplinkai (šiuo atveju tai yra SGD terminalas). Be to, 10 hektarų 
teritorijos yra SST vandenyse ir teritoriją supa SST, GPT ir SAT žemė ir vandenys. 
Planavimo institucija buvo įsitikinusi, kad „visos dėl žemės vystymo kylančios 
aplinkosauginės problemos bus išspręstos pasitelkiant EIS“.

Komisijai taip pat kelia rūpestį skirtingas Airijos valdžios institucijų požiūris sprendžiant 
„strateginių projektų“ įgyvendinimo klausimus pagal paspartintą teisėkūros procedūrą, kai 
nereikalaujamas SAV. Viena iš peticijos pateikėjo iškeltų problemų yra tai, kaip Airijoje 
vykdomas 2006 m. planavimo ir plėtros įstatymas (vadinamąja strategine infrastruktūra) 
siekiant, kad, kaip tvirtina Airijos valdžios institucijos, leidimo dėl planuojamos veiklos 
procedūra strateginės infrastruktūros vystymui būtų veiksmingesnė. Pagal šią procedūrą tam 
tikro pobūdžio infrastruktūros projektams planavimo institucija (An Bord Pleanala) tiesiogiai 
suteikia statybos leidimą ir taip apeinamas vietos valdžios institucijos įsikišimo etapas. Tai 
taip pat reiškia, kad visuomenei nesuteikiama teisė dalyvauti planavimo procese ir jį apskųsti.

PAV

Tarybos direktyva 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo arba PAV direktyva) su pakeitimais, 
padarytais direktyvomis 97/11/EB2 ir 2003/35/EB3, taikoma 300 megavatų arba didesnės 
galios šiluminių elektrinių statybai. Šio projekto (suskystintos gamtinės dujos) PAV tinkamai 
atliktas ir visuomenei suteikta galimybė pateikti nuomonę. Vis dėlto peticijos pateikėjas 
pateikia įrodymų, kad projektas buvo suskaidytas (SGD saugojimas, vamzdynas, magistralė ir 
elektros tiekimas). Projekto suskaidymas – vieno projekto suskirstymas į skirtingas dalis. 
Pagal PAV direktyvą reikalaujama, kad būtų nustatytas bendras (netiesioginis) poveikis kartu 
su kitais projektais atliekant atitinkamus poveikio vertinimus siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertintas visas susijusių projektų poveikis. Iš gautos informacijos neaišku, ar šiuo atveju 
atsižvelgta į bendrą poveikį.

Seveso

Šio projekto įgyvendinimui taikomos Seveso II direktyvos nuostatos nurodytos prieš tai 
komitetui pateiktoje informacijoje. Remiantis iki šiol pateikta informacija nėra įrodymų, kad 
šiuo atveju ši direktyva buvo pažeista.

Remdamasi papildomai pateikta informacija Komisija nusprendė Airijos valdžios 
institucijoms pateikti pirmiau nurodytus klausimus.“ 

5. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Remdamasi iki šiol pateikta papildoma informacija Komisija padarė išvadą, kad nėra 

                                               
1 OL L 175, 1985 7 5.
2 OL L 73, 1997 3 14.
3 OL L 156, 2003 6 25.
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įrodymų, jog šiuo atveju Seveso direktyva buvo pažeista. Dėl atitikties SAV ir 
PAV direktyvoms Komisija pradėjo vykdyti bandomąją ES procedūrą, ragindama Airijos 
valdžios institucijas pateikti papildomos informacijos.

Airijos valdžios institucijos paragintos teikti pastabas dėl šiuo atveju atliktos patikros 
tinkamumo, visų pirma atsižvelgiant į peticijos pateikėjo teiginį, kad atliekant patikrą nebuvo 
atsižvelgta į pakeistą žemės paskirtį (t. y. į šio SGD terminalo statybą). 

Jų taip pat paprašyta teikti pastabas dėl to, kad atliekant SAV akivaizdžiai buvo manoma, jog 
žemės paskirties pakeitimas svarbus vietos lygmeniu, o siekiant priimti su projektu susijusius 
sprendimus buvo pabrėžiama SGD terminalo nacionalinė strateginė svarba (taikomas 
strateginės infrastruktūros įstatymas). 

Be to, Airijos valdžios institucijos paragintos teikti pastabas, kodėl su šiuo projektu 
susijusiems žemės paskirties keitimo planams nebuvo taikomas SAV (o atlikta tik patikra). 
Nors ši teritorija yra žemiau Airijos nustatytos 10 000 gyventojų turinčių teritorijų ribos, buvo 
manoma, kad tokia gyventojų skaičiaus riba nėra pakankama, kad būtų galima tinkamai 
atsižvelgti į didesnę šios teritorijos svarbą, pavyzdžiui, 10 hektarų teritorijos yra SST 
vandenyse ir teritoriją supa tinklui „Natura 2000“ priklausančios teritorijos (SST1, SAT2) ir 
GPT3. 

Airijos valdžios institucijos atsakė, kad, remiantis SAV patikra, keičiant 189 hektarų žemės 
paskirtį nebuvo būtina taikyti išsamų SAV. Sprendimo ir jo argumentų kopiją buvo galima 
viešai patikrinti, kaip reikalaujama pagal ES ir nacionalinius teisės aktus.

Pagal 2004 m. Airijos planavimo ir plėtros (SAV) nuostatus (S.I. Nr. 436, 2004), kai 
teritorijoje yra daugiau kaip 10 000 gyventojų, reikalaujama, kad būtų atliktas išsamus SAV; 
kai teritorijoje gyventojų yra mažiau kaip 10 000, už planavimą atsakinga institucija turi 
išnagrinėti, ar siūlomi plano pakeitimai darys didelį poveikį aplinkai, parengti patikros 
atskaitą ir taip pateisinti SAV. 

Patikros ataskaitoje nurodyta, kad tuo metu nebuvo konkrečių nuorodų apie būsimą žemės 
naudojimą arba tikėtiną pramonės veiklą teritorijoje, kurios paskirtį ketinama keisti, taip pat 
nenustatyta jokių konkrečių didelių aplinkosaugos problemų.

Atsižvelgiant į žemės, kurios paskirtį siūlyta keisti, plotą (189 ha), patikros ataskaitoje tai pat 
atsižvelgta į poveikio svarbą ir erdvės mastą (t. y. geografinė sritis ir gyventojų, kuriems gali 
būti daromas poveikis, skaičius). 2002 m. gyventojų surašymo duomenimis, vietovėje 
Ballylongford buvo 405 gyventojai, o Tarberte – 805, todėl buvo manoma, kad geografinės 
srities ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičiaus atžvilgiu galimo poveikio 
svarba ir erdvės mastas nedidelis. Be to, kadangi teritorijoje, kuriai, įgyvendinus pasiūlymą 
keisti žemės paskirtį, galėjo būti daromas poveikis, buvo kur kas mažiau gyventojų nei 10 000 
(riba, kuriai taikomas reikalavimas privalomai atlikti SAV), tokį požiūrį tokiomis 

                                               
1 SST – speciali saugoma teritorija, kurią valstybės narės įsteigė pagal Buveinių direktyvą.
2 SAT – speciali apsaugos teritorija, įsteigta pagal Paukščių direktyvą.
3 GPT – gamtos paveldo teritorija, įsteigta pagal Airijos teisės aktus ir laikoma buveinėms svarbia teritorija arba 
teritorija, kurioje yra augalų ir gyvūnų rūšių, kurių buveinei reikia apsaugos. 
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aplinkybėmis nebuvo būtina taikyti. 

SAV patikros ataskaitoje pripažinta, kad, nors šiose žemėse neįsteigta jokių aplinkosaugos 
teritorijų (SST, SAT arba GPT), jos yra netoli keleto sričių, kurioms pagal nacionalinės ir ES 
teisės aktus skirta apsauga. Vis dėlto ataskaitoje manoma, kad, atsižvelgiant į įsteigtų 
teritorijų dydį ir mastą, vietos žemių, kurių paskirtį siūlyta keisti, pobūdį ir poveikio 
mažinimo priemones, kurias būtina taikyti laikantis vietos ir nacionalinio planavimo 
rekomendacijose nustatytos politikos ir standartų, mažai tikėtina, kad šioms teritorijoms bus 
daromas reikšmingas poveikis. Patikros ataskaitoje taip pat nurodyta, jog nemanoma, kad 
siūlomi pakeitimai šioms saugomoms teritorijoms turėtų kokį nors didelį poveikį, nes Kerio 
grafystės plėtros plane nustatytos reglamentavimo politikos priemonės, siekiant apsaugoti 
netoli SST, SAT arba GPT esančias teritorijas ir sumažinti joms daromą siūlomos plėtros 
poveikį.  

Patikros ataskaitoje taip pat atsižvelgta į bendrą poveikio pobūdį. Buvo manoma, kad 
atsižvelgiant į žemės, kurios paskirtį siūlyta keisti, dydį gali būti patiriamas koks nors bendras 
poveikis. Vis dėlto, turint omenyje, kad šiose teritorijose plėtros projektai turbūt bus vykdomi 
laipsniškai, ir atsižvelgiant į nuostatas dėl atitinkamų poveikį mažinančių priemonių taikymo 
vykdant plėtros projektų valdymo procesą, buvo manoma, kad vykdant šį procesą bus galima 
sumažinti bet kokį galimą bendrą poveikį.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, be kita ko, patikros ataskaitoje padaryta išvada, kad manoma, 
jog siūlomi pakeitimai neturės didelio poveikio aplinkai. 

Airijos valdžios institucijų paprašyta teikti pastabas dėl peticijos pateikėjo tvirtinimų, kad 
PAV direktyva nebuvo tinkamai taikoma, nes nebuvo deramai atsižvelgta į bendrą visų šioje 
teritorijoje vykdomų projektų poveikį, t. y. projektai buvo suskaidyti.

Kalbant apie projekto skaidymą, pasakytina, kad Airijos valdžios institucijos rėmėsi 2008 m. 
kovo 14 d. tikrintojo ataskaita (PL08.PA0002), kurioje, atsižvelgiant į priežastis ir 
argumentus, rekomenduojama institucijai An Bord Pleanála (planavimo institucija, 
sprendžianti su plėtros projektais susijusius klausimus) suteikti leidimą vykdyti plėtros 
projektą laikantis tikrintojo ataskaitoje nustatytų sąlygų. Tikrintojo ataskaitoje pažymėta, jog 
valdyba visiškai suvokė, kad, siekiant išvengti projektų suskaidymo, būtina tam tikru mastu 
išnagrinėti susijusius klausimus, pavyzdžiui, susijusius su dujotiekiu, ir posėdžiuose dėl 
išankstinio planavimo aiškiai atkreipė į tai pareiškėjų dėmesį. Tikrintojo ataskaitoje padaryta 
išvada, kad pateikta visa išsami su šiais papildomais projektais susijusi informacija, kokios tik 
būtų galima tikėtis iš pareiškėjo, ir kad nepagrįsta manyti, jog šios paraiškos priėmimas 
atskirai neatsižvelgiant į papildomus projektus būtų gudrus taktinis žingsnis siekiant išvengti 
poveikio aplinkai vertinimo. Bet kokiu atveju rengiant paraišką dėl dujotiekio tiesimo reikėtų 
pateikti atlikto poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. 

Išnagrinėjus papildomus peticijos pateikėjo pateiktus dokumentus galima pateikti šias 
pastabas:

SAV direktyva

SAV direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žemės naudojimo planams (kurie yra 
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pagrindas ateityje suteikti leidimą įgyvendinti projektus, išvardytus PAV direktyvos I ir 
II prieduose) taikomas SAV, išskyrus vieną atvejį: 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad planų, 
taikomų nedideliuose plotuose vietos lygmeniu, atveju reikalavimo privalomai atlikti SAV 
galima netaikyti. Vietoj to reikia atlikti patikrą (įvertinti, ar SAV būtinas). Airija 
nacionaliniuose teisės aktuose savo nuožiūra nustatė, kad tai bus 10.000 gyventojų turinčios 
teritorijos. Komisija pažymi, kad Airijos valdžios institucijos laikėsi perkeltų nacionalinės 
teisės aktų nuostatų. Į nacionalinės teisės aktus įtrauktos nuostatos dėl tokios atrankinės 
patikros (nustatytos gyventojų skaičiaus ar teritorijų dydžio ribos) gali būti laikomos trūkumu 
ir reikšti, kad Airijos valdžios institucijos šiuo atžvilgiu viršijo direktyva suteiktą tam tikrą 
veiksmų laisvę. Airijos valdžios institucijos turėtų daugiau paaiškinti SAV atrankinės patikros 
ribų klausimą.

PAV direktyva

Pagal PAV direktyvą reikalaujama, kad būtų nustatytas bendras (netiesioginis) poveikis kartu 
su kitais projektais atliekant atitinkamus poveikio vertinimus siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertintas visas susijusių projektų poveikis. Remiantis papildomai gauta informacija 
(tikrintojo ataskaita) atrodo, kad šiuo atveju atsižvelgta į bendrą poveikį.

Komisija kels SAV direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę klausimą, atsižvelgdama į 
nustatytą 10 000 gyventojų skaičiaus ribą, kuri suteikia Airijos valdžios institucijoms veiksmų 
laisvę sprendžiant, ar reikia atlikti išsamų SAV. 2011 m. pradžioje planuojama susitikti su 
Airijos planavimo institucijomis ir pasinaudoti galimybe aptarti šį klausimą. 

Kalbant apie PAV direktyvos taikymą, pasakytina, kad remdamasi pateikta papildoma 
informacija Komisija nenustatė ES teisės aktų pažeidimo.“

6. Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„2011 m. pradžioje Komisija surengė susitikimą su Airijos valdžios institucijomis ir iš 
peticijos pateikėjo gavo papildomos informacijos.

Peticijoje pateiktoje informacijoje dėl diskusijų dėl SGP projekto laiko ir SAV patikros laiko 
atskleista naujų įrodymų. Šiuo metu Komisija dar kartą nagrinėja šį klausimą.

Peticijos pateikėjas taip pat atkreipė dėmesį į keletą naujų aspektų, susijusių su suderinamumu 
su PAV ir Buveinių direktyvomis, dėl kurių gali kilti problemų, t. y. dėl rizikos jūrai 
vertinimo trūkumo, galimo didelio poveikio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kaupiamuoju 
poveikiu (kiti planai ir projektai netoli Šanono upės žiočių). Šiuos klausimus taip pat spręs ir 
Airijos valdžios institucijos.

Dėl kitų PAV aspektų, alternatyvų vertinimo ir SGP įrenginių naudojimo nutraukimo 
Komisija nemano, jog yra pakankamai įrodymų, kad būtų galima nustatyti PAV direktyvos 
pažeidimą.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas (REV IV), gautas 2012 m. birželio 27 d.

Komisija iškėlė suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo (prie Šanono upės žiočių) 
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klausimą susitikime su Airijos valdžios institucijomis ir gavo papildomų paaiškinimų dėl šių 
peticijos autoriaus iškeltų klausimų: SAV atrankinė patikra; rizikos jūrai vertinimas EGD 
išsiliejimo į vandenį atveju; kaupiamasis projekto ir kitų planų ir projektų netoli upės žiočių 
poveikis; tinkamas vertinimas pagal Buveinių direktyvą (6 straipsnio 3 dalis). Pagrindinių 
išvadų santrauka minėtais klausimais yra tokia:

SAV atrankinė patikra

Komisija paprašė Airijos valdžios institucijų paaiškinti, kodėl į SGD projektą ir kitus 
susijusius pokyčius nebuvo atsižvelgta vykdant SAV atrankinę patikrą keičiant grafystės 
plėtros planą. 

Airijos valdžios institucijos atsakė, kad keitimas padėjo sureguliuoti ir įgyvendinti ilgalaikius 
tikslus ir politiką pagal kurią šie plotai vystomi pramonės tikslais, ir pakeisti galimą 
neteisingą supratimą dėl šių plotų naudojimo paskirties, nes tai patvirtinta grafystės plėtros 
plane ir ankstesnių planų tiksluose.

Nors Taryba žinojo apie Šanono SGD pasiūlymą nuo 2006 m. vidurio, jis neturėjo jokio 
konkretaus pritaikymo arba jokių garantijų, kad šis pasiūlymas gali kada nors būti 
įgyvendintas (kaip ir kiti pasiūlymai, kuri niekada nebuvo realizuoti), ir dėl šios priežasties 
bet kuriuo atveju būtų buvę netinkama įvertinti pakeitimą vieno tokio pasiūlymo atžvilgiu. 
Buvo nuspręsta, kad bet kurio konkretaus pasiūlymo poveikis (įskaitant kaupiamąjį poveikį) 
bus vertinamas PAV kontekste.

Rizikos jūrai vertinimas

Atsižvelgiant į peticijos autoriaus susirūpinimą dėl rizikos, kad SGD gali išsilieti į vandenį, 
Airijos valdžios institucijos paaiškino, kad poveikio aplinkai vertinimas, pateiktas kartu su 
paraiška, apėmė kiekybinį rizikos vertinimą (KRV), atliktą siekiant paremti siūlomą 
pakeitimą. Visas KRV buvo viešai paskelbtas praėjus kelioms dienoms po paraiškos 
pateikimo. Vertinant paraišką, An Bord Pleanála gavo Sveikatos ir saugos tarnybos patarimus 
ir surengė 7 dienų viešą žodinį klausymą, kurio dvi dienos buvo skirtos sveikatos ir saugos 
moduliui, kurio metu buvo išsamiai aptarta SGD išsiliejimo į vandenį tikimybė ir pasekmės 
bei tokio įvykio įmanomumas.

Airijos valdžios institucijos paaiškino, kad, atsižvelgiant į suskystintų dujų perdavimo iš laivo 
į krantą procesus, pakartotino dujinimo proceso rūšį ir vietą, taip pat saugų išjungimą avarijos 
atveju, suskystintų gamtinių dujų nuotėkis būtų trumpalaikis ir minimalios apimties. 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, An Bord Pleanála kaip sutikimą išduodanti 
institucija laikėsi ir laikosi nuomonės, kad nėra įtikinamos tikimybės didelio kiekio 
suskystintų gamtinių dujų susimaišymo su žiočių vandenimis, kuris gali įvykti dėl terminalo 
veiklos, ir todėl nemanė, kad išsamesnis ir atskiras rizikos jūrai vertinimas būtų buvęs 
pagrįstas.

Kaupiamasis projekto ir kitų planų bei projektų poveikis

Airijos valdžios institucijos pareiškė, kad SGD terminalo vertinimo metu, An Bord Pleanála 
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nežinojo kitus planus arba projektus, kurie gali būti reikšmingi žiotims. Visų pirma, keturi 
peticijos autoriaus minimi planai ir (arba) projektai, t. y. intensyvesnis elektros energijos 
gamybos koncentratorius, Europos laivų perkrovimo centras, atsinaujinančios energijos 
koncentratorius ir naftos bei dujų saugojimo centras, nebuvo žinomi kaip planai ir (arba) 
projektai dėl kurių susitarta arba tuo metu turintys ypatingą statusą. Iš tikrųjų valdyba ir dabar 
nežino apie bet kokius planus ir (arba) projektus, kurie visiškai atitiktų šiuos aprašymus, 
tačiau nuoroda į intensyvesnį elektros energijos gamybos koncentratorių gali būti užuomina į 
siūlomą statyti ciklo dujų turbinos 450 megavatų jėgainę Tarbert elektrinėje, kuriai leidimas 
buvo išduotas 2010 m. gruodžio 3 d., praėjus beveik trejiems metams po to, kai leidimas buvo 
suteiktas SGD terminalui.

Tinkamas vertinimas pagal Buveinių direktyvą (6 straipsnio 3 dalis) 

Nors apie „atrankinės patikros tinkamam vertinimui“ ir „tinkamo vertinimo“ terminai nėra 
tiksliai vartojami visoje SGD projekto paraiškos ir poveikio aplinkai deklaracijos 
dokumentacijoje, An Bord Pleanala laikėsi nuomonės, kad Buveinių direktyvos 6 straipsnio 
3 dalies principai ir reikalavimai buvo aiškiai ir visiškai įvykdyti. Poveikio aplinkai 
deklaracija buvo išsami, joje buvo įvertintos projekto pasekmės besiribojančioms ir netoliese 
esančioms „Natura 2000“ teritorijoms, atsižvelgiant į jų išsaugojimo tikslus. Visų pirma 
atitinkamuose poveikio aplinkai deklaracijos skyriuose dėl sausumos ir gėlo vandens 
ekologijos ir jūros bei žiočių ekologijos, pripažino, pripažįstamos rūšys ir buveinės, kurios 
domina atitinkamas „Natura 2000“ teritorijas. 

Be to, An Bord Pleanála užsakė nepriklausomo ekologijos konsultanto ataskaitą dėl siūlomos 
plėtros, skyrė nemažai laiko žodiniams klausymams, kuriuose buvo diskutuojama ekologijos 
klausimais, ir įtraukė 13 sąlygų į sprendimą dėl leidimo, susijusių su nurodytų rūšių ir 
buveinių apsauga ir vandens taršos prevencija. 

Remiantis poveikio aplinkai deklaracija ir minėta ekologijos konsultanto ataskaita, An Bord 
Pleanála, kaip sutikimą išduodanti institucija, laikosi nuomonės, kad Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 3 dalies reikalavimai buvo visiškai įgyvendinti vertinime, atliktame prieš 
suteikiant leidimą šiai plėtrai.

Remiantis Airijos valdžios institucijų pateikta papildoma informacija nebuvo nustatyta ES 
aplinkosaugos teisės aktų pažeidimų, susijusių su SGD terminalu.


