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Temats: Lūgumraksts Nr. 0013/2008, ko Kilcolgan Residents Association vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais John McElligott, par it kā esošajiem EK Direktīvas par 
stratēģisko vides novērtējumu pārkāpumiem saistībā ar sašķidrinātās dabas gāzes 
(SDG) termināla apstiprinājumu un plānošanu Šenonas grīvas (Īrija) tuvumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Īrijas valdības piemēroto operatīvo plānošanas procedūru 
saistībā ar sašķidrinātās dabas gāzes (SDG) termināla būvniecību Šenonas grīvas (Īrija) 
tuvumā. Viņš uzskata, ka ir pārkāpta EK Direktīva par stratēģisko vides novērtējumu un 
Seveso II direktīva. Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka operatīvās plānošanas procedūra tika 
pieņemta, balstoties uz 2006. gada plānošanas un attīstības likumu (Planning and 
Development Act), un tā ļauj apstiprināt atsevišķus projektus bez jebkādas sabiedriskās 
apspriešanas. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka projekts ir sadalīts daļās, lai apietu prasību 
veikt stratēģisko vides novērtējumu, un lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 19. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

I.  Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Īrijas valdības piemēroto operatīvo plānošanas procedūru 
saistībā ar sašķidrinātās dabas gāzes (SDG) termināla būvniecību Šenonas grīvas (Īrija) 
tuvumā. Viņš uzskata, ka ir pārkāpta EK Direktīva par stratēģisko vides novērtējumu, 
Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīva un Seveso II direktīva. Lūgumraksta iesniedzējs 
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skaidro, ka operatīvās plānošanas procedūra tika pieņemta, balstoties uz 2006. gada 
plānošanas un attīstības likumu (Planning and Development Act), un tā ļauj apstiprināt 
atsevišķus projektus bez jebkādas sabiedriskās apspriešanas. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka projekts ir sadalīts daļās, lai apietu prasību veikt stratēģiskās vides novērtējumu, 
un lūdz Eiropas Parlamentu izmeklēt šo lietu.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Projekta sadalīšana

Lūgumraksta iesniedzējs uzrāda argumentus, saskaņā ar kuriem projekts ir sadalīts (SDG 
uzglabāšana, cauruļvads, ceļa pievads un elektroapgāde). Projekta sadalīšana nozīmē viena 
projekta sadali vairākās daļās. Komisija atzīst, ka šajā gadījumā ietekmes novērtējums ietver 
vienu projektu (sašķidrinātā dabas gāze). Kumulatīvā (netiešā) pārējo projektu ietekme, 
protams, būs jānosaka pārējo projektu ietekmes novērtējuma gaitā.

IVN

Padomes Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (pazīstama kā ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN Direktīva), kuru groza ar 
Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK3, paredz tādu termoelektrostaciju celtniecību, 
kuru karstuma jauda ir 300 megavati vai lielāka. Attiecībā uz šiem projektiem, kas uzskaitīti 
I pielikumā, direktīvā ir noteikts, ka pirms celtniecības atļaujas izsniegšanas projektiem, kuri 
varētu radīt būtisku ietekmi uz vidi, veic ietekmes uz vidi novērtējumu. IVN procedūras laikā 
veic sabiedrisko apspriešanu un galīgajā lēmumā par celtniecības atļaujas piešķiršanu vai 
atteikšanu ņem vērā IVN un sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja informāciju ir veikts IVN, atbilstīgi ņemti vērā vides 
aspekti un sabiedrībai bija tiesības reaģēt un izteikt savu viedokli 6 nedēļu laikā.
Sabiedriskajai apspriešanai piešķirto laiku nosaka dalībvalsts pati.

SVN

Direktīva 2001/42/EK (Stratēģiskā vides novērtējuma jeb SVN direktīva) attiecas uz plāniem 
un programmām4. Tās 3. panta 2. punktā noteikts, ka zemes izmantošanas plāniem (kuros 
izklāstīti turpmāko celtniecības atļauju izsniegšanas nosacījumi projektiem, kas uzskaitīti 
Direktīvas 85/337/EEK (IVN direktīvas) I un II pielikumā) veic stratēģisko vides 
novērtējumu, pieļaujot vienu izņēmumu: Direktīvas 3. panta 3. punktā teikts, ka izņēmums 
var būt vietēja līmeņa nelielu teritoriju plāni. Īrija savos valsts tiesību aktos ir noteikusi šo 
rīcības brīvību attiecībā uz teritorijām ar 10 000 iedzīvotājiem.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vietējais attīstības plāns ir grozīts, lai lauku zemes 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 73, 14.3.1997.
3 OV L 156, 25.6.2003.
4 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
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lietojumu varētu mainīt uz rūpniecisko. Izskatās, ka attīstības plāns ir grozīts, neprasot 
stratēģisko vides novērtējumu (ir veikta pārbaude un secināts, ka ietekmes novērtējums nav 
nepieciešams). Neatkarīgi no šā lūgumraksta Komisija ir interesējusies par Īrijas tiesību aktu 
atbilstību attiecībā uz apjomu, kādā par stratēģiskās vides novērtējumu lemj patstāvīgi, nevis 
veic to automātiski attiecībā uz tādu zemes izmantošanas plānu grozījumiem, kā minēts 
lūgumrakstā (Pārkāpums Nr. 2007/2166).

Seveso

Seveso II direktīva1 attiecas uz šādiem termināliem saskaņā ar gāzes daudzumu tajos: tikai 
daži noteikumi attiecas uz termināliem, kuros ir 50–200 tonnas gāzes (zemākās bīstamības 
uzņēmumi); visi noteikumi attiecas uz tiem termināliem, kuros ir vairāk nekā 200 tonnu gāzes 
(augstākās bīstamības uzņēmumi). Šajā direktīvā „uzņēmums” nozīmē visu operatora kontrolē 
esošo teritoriju, kurā atrodas bīstamās vielas, tostarp vispārējo vai saistīto infrastruktūru vai 
darbības. Tomēr bīstamo vielu transportēšana pa cauruļvadiem ārpus uzņēmuma nav ietverta.
Vairākus direktīvas noteikumus piemēro vēl pirms operators sāk celtniecību vai darbību.
Zemes izmantošanas plānošanas noteikumi paredz jauno uzņēmumu izvietošanas kontroli.
Dalībvalstis nodrošina to, ka visas kompetentās iestādes un plānošanas iestādes, kas pieņem 
lēmumus šajā jomā, ievieš piemērotas konsultāciju procedūras, lai nodrošinātu, ka lēmumu 
pieņemšanā ir pieejamas tehniskas konsultācijas par uzņēmuma radītiem riskiem.

III. Secinājumi

Pamatojoties uz saņemto informāciju, Komisija nevar konstatēt nekādu ietekmes uz vidi 
novērtējuma pārkāpumu saistībā ar šā projekta procedūru.

Attiecībā uz stratēģisko vides novērtējumu Komisija ir sākusi viedokļu apmaiņu ar Īrijas varas 
iestādēm par to valsts tiesību aktu atbilstību Direktīvai 2001/42/EK, uz kuriem pamatojoties 
tika uzskatīts, ka stratēģiskais vides novērtējums šajā gadījumā nav nepieciešams.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. janvārī

Komisija ir izvērtējusi lūgumraksta iesniedzēja sniegtos papildu dokumentus, un tai ir šādi 
komentāri.

SVN

Direktīva 2001/42/EK2 (Stratēģiskā vides novērtējuma jeb SVN direktīva) attiecas uz plāniem 
un programmām. Tās 3. panta 2. punktā noteikts, ka zemes izmantošanas plāniem (kuros 
izklāstīti turpmāko celtniecības atļauju izsniegšanas nosacījumi projektiem, kas uzskaitīti 
Direktīvas 85/337/EEK (IVN direktīvas) I un II pielikumā) veic stratēģisko vides 
novērtējumu, pieļaujot vienu izņēmumu: 3. panta 3. punktā teikts, ka izņēmums var būt 
vietēja līmeņa nelielu teritoriju plāni. Tā vietā jāveic pārbaude (SVN nepieciešamības 
izvērtējums). Īrija savos valsts tiesību aktos ir noteikusi šo rīcības brīvību attiecībā uz 
teritorijām ar 10 000 iedzīvotājiem. Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija liecina, ka 

                                               
1OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp.
2 OV L 197, 21.7.2001., 30. lpp.
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ietekmētajā teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 10 000.

Pārbaudi veica laikā, kad tika ierosināts lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietojumu 
mainīt uz rūpniecisko. Pārbaudes laikā tika secināts, ka SVN nav nepieciešams, jo, „tā kā nav 
paredzams, ka ierosinātās izmaiņas varētu radīt norises, kas būtiski ietekmē vidi, nešķiet, ka 
šajā gadījumā būtu nepieciešams veikt SVN”. Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret šo 
pārbaudes lēmumu un pierāda, ka neatkarīgais eksperts, kurš veica pārbaudi, nebija informēts 
par to, ka šo teritoriju vēlāk izmantos tādām darbībām, kas var būtiski ietekmēt vidi (proti, 
šajā gadījumā — sašķidrinātās dabas gāzes (SDG) termināla vajadzībām). Turklāt šīs zonas 
desmit hektāri ietilpst īpaši aizsargājamā teritorijā ūdeņiem, un apkārt šai vietai ir īpaši 
aizsargājama teritorija, dabas mantojuma teritorija un īpašas aizsardzības zona zemēm un 
ūdeņiem. Plānošanas iestāde uzskatīja, ka pietiek ar to, ka „jebkurus būtiskus vides 
jautājumus, ko rada jebkāda teritorijas attīstība, iespējams atrisināt, izmantojot deklarāciju par 
ietekmi uz vidi (EIS)…”

Komisiju satrauc arī Īrijas varas iestāžu pretrunīgā pieeja ar attīstību saistītu jautājumu 
risināšanai, sasteigti pieņemot tiesību aktus attiecībā uz „stratēģiskiem projektiem” un 
nepieprasot veikt SVN. Viens no lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem patiešām 
attiecas uz to, ka Īrija izmanto 2006. gada Plānošanas un attīstības likumu (tā saukto 
„Stratēģisko infrastruktūru”), lai, pēc Īrijas varas iestāžu teiktā, tādējādi daudz efektīvāk 
veiktu plānošanas saskaņošanas procedūru stratēģiskās infrastruktūras attīstībai. Šī procedūra 
paredz, ka dažu veidu projektiem plānošanas atļauju piešķir tieši Plānošanas iestāde (An Bord 
Pleanala), apejot vietējās pašvaldības posmu. Tas nozīmē arī to, ka sabiedrībai ir liegtas 
tiesības piedalīties plānošanas procesā un iebilst.

IVN

Padomes Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (pazīstama kā ietekmes uz vidi novērtējuma jeb IVN Direktīva), kuru groza ar 
Direktīvu 97/11/EK2 un Direktīvu 2003/35/EK3, paredz tādu termoelektrostaciju celtniecību, 
kuru karstuma jauda ir 300 megavati vai lielāka. Attiecībā uz šo (SDG) projektu ir veikts 
IVN, un sabiedrībai bija iespējams paust savu viedokli. Lūgumraksta iesniedzējs pamato to, 
ka projekts ir sadalīts (SDG uzglabāšana, cauruļvads, ceļa pievads un elektroapgāde). Projekta 
sadalīšana nozīmē viena projekta sadali vairākās daļās. IVN direktīva paredz, ka, lai 
nodrošinātu attiecīgo projektu kopējās ietekmes novērtēšanu, atbilstošā ietekmes uz vides 
novērtējuma gaitā ir jānosaka kumulatīvā (netiešā) citu saistīto projektu ietekme. No 
lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas nav skaidrs, vai šajā gadījumā ir novērtēta 
kumulatīvā ietekme.

Seveso

Seveso II direktīvas noteikumi, kas attiecas uz šo attīstības projektu, bija aplūkoti iepriekšējā 
paziņojumā komitejai. Izvērtējot lūgumraksta iesniedzēja līdz šim sniegto informāciju, nav 
rasti pierādījumi, kas liecinātu, ka šajā gadījumā ir pārkāpta attiecīgā direktīva.

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985.
2 OV L 73, 14.3.1997.
3 OV L 156, 25.6.2003.
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Secinājumi

Pamatojoties uz saņemto papildu informāciju, Komisija nolēma minētos jautājumus iesniegt 
izskatīšanai Īrijas varas iestādēm.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Pamatojoties uz saņemto papildu informāciju, Komisija secināja, ka nav pierādījumu, kas 
norādītu uz Seveso direktīvas pārkāpumu. Attiecībā uz atbilstību SVN un IVN direktīvām 
Komisija uzsāka EU Pilot procedūru, lai pieprasītu Īrijas varas iestādēm sniegt papildu 
informāciju.

Īrijas varas iestādes tika aicinātas sniegt komentārus par šajā lietā veiktā pārbaudes procesa 
atbilstību, īpaši attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka pārbaudē netika ņemta 
vērā paredzētā zemes izmantošana pēc pārzonēšanas (t. i., šā SDG termināla būvniecība).

Tāpat tām lūdza komentēt faktu, ka SVN mērķiem pārzonēšana tika acīmredzami uzskatīta 
par vietējas nozīmes pasākumu, turpretim lēmuma par projektu pieņemšanas nolūkā SDG 
terminālu uzskatīja par valsts stratēģiskas nozīmes objektu (Likuma par stratēģisko 
infrastruktūru piemērošana).

Turklāt varas iestādēm lūdza komentēt to, kādēļ zemes izmantošanas pārzonēšanai, kas 
saistīta ar šo projektu, netika veikts SVN (tikai pārbaude). Kaut gan slieksnis par teritoriju ar 
10 000 iedzīvotājiem netika sasniegts, tas nozīmēja, ka šāda iedzīvotāju sliekšņa izmantošana 
nebija pietiekama, lai pienācīgi ņemtu vērā šīs teritorijas plašo nozīmi, piemēram, zonas 
10 hektāri atrodas SAC ūdeņos un vietu ieskauj NATURA 2000 teritorijas (SAC1 un SPA2) un 
NHA3.

Īrijas varas iestādes atbildēja, ka, pamatojoties uz SVN pārbaudes procesu, 189 hektāru 
pārzonēšanai nebija nepieciešams veikt pilnu SVN. Atbilstīgi ES un valsts tiesību aktiem 
lēmuma kopija un tā pamatojums tika nodots sabiedrības izskatīšanai.

Īrijas 2004. gada plānošanas un attīstības (SEA) noteikumi (Likumpamatotais akts Nr. 436, 
2004.) paredz, ka, ja iedzīvotāju slieksnis pārsniedz 10 000, pilns SVN ir jāveic obligāti; ja 
iedzīvotāju skaits ir zem šā sliekšņa, tad plānošanas iestādei ir jāizvērtē, izmantojot pārbaudes 
ziņojumu, vai ierosinātās plāna izmaiņas būtiski ietekmēs vidi, tādēļ SVN veikšana ir 
pamatota.

Pārbaudes ziņojumā izklāstīts, ka tajā laikā, kad nebija īpašu norāžu par zemju izmantošanu 
nākotnē un iespējamām rūpnieciskām darbībām uz pārzonējamām zemēm, netika konstatētas 
īpaši nozīmīgas vides problēmas.

Pārbaudes ziņojumā arī tika izvērtēts ietekmes apjoms un telpiskā izplatība (t. i., iespējamai 
                                               
1 SAC — īpaši saglabājama teritorija, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu.
2 SPA — īpaši aizsargājama teritorija, kas noteikta saskaņā ar Putnu direktīvu.
3 NHA — saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem noteikta valsts dabas mantojuma teritorija, ko uzskata par nozīmīgu tur 
esošajām dzīvotnēm vai kur aug tādu augu sugas un mīt tādi dzīvnieki, kuru dzīvotnei nepieciešama aizsardzība.
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ietekmei pakļautās populācijas lielums un ģeogrāfiskās robežas), ņemot vērā zemes teritoriju 
(189 hektāri), kas tiktu pārzonēta saskaņā ar ierosinātajām izmaiņām. Saskaņā ar 2002. gada 
tautas skaitīšanas datiem Ballylongford bija 405 iedzīvotāji, Tarbert ciematā — 805, un tādēļ 
uzskatīja, ka iespējamās ietekmes apjoms un telpiskā izplatība nav būtiska iespējamai 
ietekmei pakļautās populācijas lieluma un ģeogrāfiskās robežas kontekstā. Turklāt, tā kā 
ierosinātā pārzonējuma skartā teritorija bija ievērojami zem 10 000 iedzīvotāju sliekšņa, kad 
SVN būtu veicams obligāti, šajos apstākļos šāda pieeja nebija nepieciešama.

SVN pārbaudes ziņojumā tika atzīts, ka, lai gan uz zemēm neattiecas vides apzīmējumi SAC, 
SPA vai NHA, tās atrodas vairāku teritoriju tuvumā, kas noteiktas par aizsargājamām saskaņā 
ar valsts un ES tiesību aktiem. Tomēr ziņojumā pausts viedoklis, ka, ņemot vērā norādīto 
teritoriju lielumu un apjomu, pārzonēšanai paredzēto lokalizēto zemju īpašības un ietekmes 
mazināšanas pasākumus, ko pieprasa vietējās un valsts plānošanas pamatnostādnēs izklāstītās 
politikas un standarti, nešķiet, ka varētu tikt radīta būtiska ietekme uz šo teritoriju vidi.
Pārbaudes ziņojumā arī tika paziņots, ka nav pamata uzskatīt, ka ierosinātās izmaiņas būtiski 
ietekmēs norādītās teritorijas, jo ar Kerijas grāfistes attīstības plānu tika ieviesti regulējoši 
politikas pasākumi, lai aizsargātu norādītās SAC, SPA vai NHA teritorijas un mazinātu 
celtniecības priekšlikumu radīto ietekmi to tuvumā vai jebkāda veida citu ietekmi.

Pārbaudes ziņojumā tika ņemta vērā arī kumulatīvā ietekme uz vidi. Uzskatīja, ka zemes 
pārzonējuma apjoma dēļ ir iespējama zināma kumulatīva ietekme. Tomēr, ņemot vērā šo 
zemju pa posmiem paredzēto attīstību un atbilstošo ietekmes mazināšanas pasākumu 
nodrošināšanu attīstības pārvaldības procesā, tika uzskatīts, ka visas iespējamās kumulatīvās 
sekas var mazināt, izmantojot iepriekš minēto procesu.

Pamatojoties inter alia uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, pārbaudes ziņojumā tika 
secināts, ka ir maz ticams, ka ierosinātās izmaiņas radīs būtisku ietekmi uz vidi.

Īrijas varas iestādēm tika lūgts komentēt lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka IVN 
direktīva nav pareizi piemērota, jo pienācīgi netika izvērtēta visu projektu kumulatīvā ietekme 
uz šo teritoriju, t. i., notika projekta „sadalīšana”.

Attiecībā uz jautājumu par projekta sadalīšanu Īrijas varas iestādes norādīja uz inspektora 
2008. gada 14. marta ziņojumu (PL08.PA0002), kurā atbalstīts An Bord Pleanála (plānošanas 
iestāde būvniecības pieteikumu iesniegšanai) viedoklis, ka būvniecības atļauja jāpiešķir, 
pamatojoties uz iemesliem un apsvērumiem un saskaņā ar nosacījumiem, kas ietverti 
inspektora ziņojumā. Inspektora ziņojumā norādīts, ka padome pilnībā apzinājās, ka ir 
jāizvērtē zināmā mērā arī saistītie jautājumi, piemēram, tie, kas kopējās piemērošanas 
kontekstā attiecas uz cauruļvadu, lai novērstu projekta sadalīšanu un vērstu pieteikumu 
iesniedzēju uzmanību uz to pirmsplānošanas sanāksmēs. Inspektora ziņojumā tika secināts, ka 
attiecībā uz šiem saistītajiem projektiem pieteikuma iesniedzējs bija iesniedzis tik daudz 
informācijas, cik no viņa varēja gaidīt, un ka šā pieteikuma iesniegšanu atsevišķi no 
saistītajiem projektiem nevar pamatoti uzskatīt par viltību, lai izvairītos no ietekmes uz vidi 
novērtējuma veikšanas. Jebkurā gadījumā, iesniedzot pieteikumu gāzes cauruļvada 
būvniecībai, būtu jāiesniedz ietekmes uz vidi paziņojums.

Lūgumraksta iesniedzēja iesniegto papildu dokumentu analīze ļāva izteikt šādus komentārus.
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SVN direktīva

SVN direktīvas 3. panta 2. punktā noteikts, ka zemes lietošanas plāniem (kuros noteikti 
turpmākās attīstības saskaņošanas pamatprincipi projektiem, kas uzskaitīti IVN direktīvas I un 
II pielikumā) ir jāveic stratēģisks vides novērtējums ar vienu izņēmumu: 3. panta 3. punktā 
teikts, ka izņēmums var būt vietēja līmeņa nelielu teritoriju plāni. Tā vietā ir jāveic pārbaude 
(novērtējums par SVN nepieciešamību). Īrija savos valsts tiesību aktos ir noteikusi šo rīcības 
brīvību attiecībā uz teritorijām ar 10 000 iedzīvotājiem. Komisija atzīmē, ka Īrijas varas 
iestādes ievēroja transponētā valsts tiesību akta noteikumus. Šādu pārbaudes noteikumu 
iekļaušanu (iedzīvotāju vai apjoma sliekšņi) var interpretēt kā valsts tiesību aktu vājo punktu, 
un tas norāda, ka Īrijas varas iestādes ir pārsniegušas direktīvas sniegto rīcības brīvību šai 
ziņā. Tādēļ jautājumu par SVN pārbaudes sliekšņiem vajadzētu papildus precizēt ar Īrijas 
varas iestādēm.

IVN direktīva

IVN direktīva paredz, ka, lai nodrošinātu attiecīgo projektu kopējās ietekmes novērtēšanu, 
atbilstošā ietekmes uz vides novērtējuma gaitā ir jānosaka kumulatīvā (netiešā) citu saistīto 
projektu ietekme. Pamatojoties uz saņemto papildu informāciju (inspektora ziņojums), šķiet, 
ka kumulatīvā ietekme šajā konkrētajā gadījumā tika ņemta vērā.

Secinājums

Komisija izvirzīs jautājumu par SVN direktīvas transponēšanu attiecībā uz 10 000 iedzīvotāju 
slieksni, kas dod Īrijas varas iestādēm rīcības brīvību izlemt, vai SVN ir vajadzīgs, vai nav. 
Plānots, ka tikšanās ar Īrijas plānošanas iestādēm notiks 2011. gada sākumā, un tajā tiks 
izmantota iespēja apspriest šo jautājumu.

Attiecībā uz IVN direktīvu, pamatojoties uz iesniegto papildu informāciju, Komisija nav 
konstatējusi ES tiesību aktu pārkāpumu.

6. Komisijas atbilde REV III, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

2011. gada sākumā Komisija tikās ar Īrijas varas iestādēm un saņēma papildu informāciju no 
lūgumraksta iesniedzēja.

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija par SDG projekta apspriešanas laiku 
salīdzinājumā ar SVN pārbaudes laiku ir atklājusi jaunus pierādījumus. Komisija patlaban 
izskata šo jautājumu.

Attiecībā uz atbilstību IVN direktīvas un Dzīvotņu direktīvas noteikumiem, kas ir potenciāli 
būtiska problēma, lūgumraksta iesniedzējs minēja arī vairākus jaunus aspektus — jūras riska 
novērtējumu, iespējamo būtisko ietekmi uz Natura 2000 teritorijām un kumulatīvo ietekmi 
(citi Šenonas grīvā paredzētie plāni un projekti). Arī šie jautājumi tiks risināti ar Īrijas varas 
iestādēm.

Attiecībā uz IVN aspektiem, alternatīvu novērtējumu un SDG iekārtas ekspluatācijas 
pārtraukšanu Komisija uzskata, ka nav pietiekamu pierādījumu, lai varētu konstatēt IVN 
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direktīvas pārkāpumu.

7. Komisijas papildu atbilde (REV. IV), kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Tikšanās laikā ar Īrijas varas iestādēm Komisija izvirzīja jautājumu par sašķidrinātās dabas 
gāzes (SDG) termināli (Šenonas grīvā) un saņēma sīkākus skaidrojumus attiecībā uz 
sekojošajiem lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem jautājumiem: SVN pārbaude; SDG 
noplūdes jūras riska novērtējums; šī projekta un citu plānu un projektu kumulatīvā ietekme 
grīvā; "atbilstīgais novērtējums" saskaņā ar Biotopu direktīvu (6.3 pants). Seko galveno 
secinājumu attiecībā uz augstākminētajiem jautājumiem kopsavilkums:

SVN pārbaude

Komisija Īrijas varas iestādēm lūdza sniegt sīkāku informāciju par to kāpēc SDG projekts un 
citas saistītas aktivitātes netika ņemtas vērā SVN pārbaudes procedūrā attiecībā uz izmaiņām 
grāfistes attīstības plānā. 

Īrijas varas iestādes atbildēja, ka izmaiņas kalpo tam, lai sakārtotu un ļautu stāties spēkā 
ilgtermiņa mērķiem un politikai attīstīt šīs teritorijas rūpniecības vajadzībām un lai izvairītos 
no iespējamiem pārpratumiem par iecerēto teritoriju izmantošanu, kas pieņemti kā mērķi šajā 
un iepriekšējos grāfistes attīstības plānos.

Lai gan Padome zināja par Šenonas SDG priekšlikumu kopš 2006. gada vidus, tai nebija 
pieejams skaidrs pieteikums vai garantija, ka šāds priekšlikums jebkad tiks realizēts (tāpat kā 
citi iepriekšēji priekšlikumi, kas nekad netika realizēti) un šī iemesla dēļ, jebkurā gadījumā 
būtu bijis nepieņemami vērtēt izmaiņas šāda priekšlikuma sakarā. Tika uzskatīts ka jebkura 
konkrēta priekšlikuma ietekme (tostarp kumulatīvā ietekme) tiktu izvērtēta IVN kontekstā.

Jūras riska novērtējums

Kas attiecas uz bažām, ko lūgumraksta iesniedzējs izteica attiecībā uz risku, ko radītu SDG 
noplūde ūdenī, Īrijas varas iestādes paskaidroja, ka ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, 
kas tika iesniegts kopā ar pieteikumu ietvēra kvantitatīva riska novērtējuma (KRN), kas veikts 
atbalstot šo ierosinājumu, kopsavilkumu. Pilnais KRN tika darīts pieejams sabiedrībai dažas 
dienas pēc pieteikuma iesniegšanas. Pieteikuma izskatīšanas laikā An Bord Pleanála
konsultējās ar veselības aprūpes un drošības iestādi un noturēja 7 dienas garu sabiedrisku 
mutisku uzklausīšanu, divas dienas tika veltītas veselības aprūpes un drošības modulim, kura 
laikā tika detalizēti apspriesta SDG noplūdes ūdenī iespējamība, sekas un šāda notikuma 
ticamība.

Īrijas varas iestādes paskaidroja, ka, ņemot vērā sašķidrinātās gāzes pārnešanas no kuģa uz 
krastu laikā pielietotos procesus, regazifikācijas procesu raksturu un novietojumu kā arī 
drošības noslēgšanu ārkārtas situācijas gadījumā, jebkura sašķidrinātas dabas gāzes noplūde 
būtu īslaicīga un apjoma ziņā neliela.  

Pamatojoties uz augstākminēto, An Bord Pleanála kā piekrītošā iestāde uzskatīja un uzskata, 
ka nepastāv ticama iespējamība, ka varētu notikt nozīmīga sašķidrinātas dabas gāzes un grīvas 
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ūdens sajaukšanās, ko izraisītu termināļa darbība un attiecīgi neuzskatīja, ka atsevišķs 
detalizētāks jūras riska novērtējums bija nepieciešams

Šī projekta un citu plānu un projektu kumulatīvā ietekme   

Īrijas varas iestādes paziņoja, ka SDG termināļa izvērtēšanas brīdī An Bord Pleanála nebija 
informācijas par jebkuriem citiem nozīmīgiem plāniem/projektiem sakarā ar grīvu. Tie četri 
plāni, ko minējis lūgumraksta iesniedzējs, konkrēti pastiprināts elektrības ražošanas centrs, 
plāns būvēt Eiropas starpreģionālās kuģošanas centru, atjaunojamas enerģijas centrs un naftas 
un gāzes uzglabāšanas centrs, nebija zināmi kā tādi par kuriem ir panākta vienošanās vai 
kuriem tajā brīdī būtu kāds konkrēts statuss. Šī iestāde vēl joprojām nav informēta par 
jebkādiem plāniem/projektiem, kas pilnībā atbilstu šiem raksturojumiem, lai gan atsauce uz 
pastiprinātu elektrības ražošanas centru varētu norādīt uz ierosināto 450 megavatu kombinēta 
cikla gāzes turbīnas elektrostacijas Tarbert elektrostacijas ietvaros būvniecību, kam tika dota 
atļauja 2010. gada 3 decembrī, gandrīz trīs gadus pēc tā, kad tika dota atļauja būvēt SDG 
termināli.

"Atbilstīgais novērtējums" saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (6.3 pants) 

Lai gan konkrētā terminoloģija "pārbaude atbilstīgam novērtējumam" un "atbilstīgais 
novērtējums" SDG projekta pieteikumā un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 
dokumentos nav atrodama  An Bord Pleanala uzskatīja, ka Dzīvotņu direktīvas 6.3. panta 
principi un prasības tiek pilnībā ievēroti. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums bija 
vispusīgs attiecībā uz blakus vai netālu esošajām Natura 2000 teritorijām, ņemot vērā to 
aizsardzības mērķus.  Konkrētāk, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodaļas par attiecīgi 
sauszemes un saldūdens ekoloģiju un jūras un grīvu ekoloģiju, attiecās uz sugām un 
biotopiem attiecīgo Natura 2000 teritoriju interešu zonā. 

Turklāt An Bord Pleanála pasūtīja neatkarīgu ekoloģijas konsultantu ziņojumu par ierosināto 
projektu, pavadīja ievērojamu laika apjomu mutvārdu uzklausīšanā, diskutējot par ekoloģijas 
jautājumiem, un atļaujas lēmumā iekļāva trīspadsmit noteikumus attiecībā uz konkrētu sugu 
un biotopu aizsardzību un ūdens piesārņošanas nepieļaušanu. 

Pamatojoties uz šo ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un augstākminēto ekoloģijas 
konsultantu ziņojumu, An Bord Pleanála kā piekrītošā iestāde uzskata, ka tās izvērtējumā 
pirms būvniecības atļaušanas tika pilnībā ievēroti Dzīvotņu direktīvas 6.3. panta noteikumi.

Pamatojoties uz šo papildus informāciju, ko sniedza Īrijas varas iestādes, netika konstatēti ES 
vides tiesību aktu pārkāpumi attiecībā uz SDG termināli.


