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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0013/2008, ingediend door John McElligott (Ierse 
nationaliteit), namens de Kilcolgan Residents Association 
(bewonersvereniging), over vermeende schendingen van de EG-richtlijn 
strategische milieubeoordeling in verband met de goedkeuring en planning 
van een terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in de nabijheid van Shannon 
Estuary (Ierland)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bekritiseert de versnelde planprocedure die door de Ierse overheid is toegepast in 
verband met de aanleg van een terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in de nabijheid van 
Shannon Estuary (Ierland). Hij is van mening dat de EG-richtlijn strategische 
milieubeoordeling en de Seveso II-richtlijn zijn geschonden. Indiener licht toe dat de 
versnelde planprocedure is ingesteld op basis van de Planning and Development Act uit 2006 
waardoor goedkeuring van bepaalde projecten zonder openbare raadpleging mogelijk is 
geworden. Indiener stelt dat het project gesegmenteerd is om de eisen ten aanzien van het 
uitvoeren van een strategische milieubeoordeling te omzeilen en vraagt het Europees 
Parlement deze zaak te laten onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

I. Het verzoekschrift

Indiener bekritiseert de versnelde planprocedure die door de Ierse overheid is toegepast in 
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verband met de aanleg van een terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in de nabijheid van 
Shannon Estuary (Ierland). Hij is van mening dat de EG-richtlijnen betreffende de 
strategische milieubeoordeling en de milieueffectbeoordeling en de Seveso II-richtlijn zijn 
geschonden. Indiener licht toe dat de versnelde planprocedure is ingesteld op basis van de 
Planning and Development Act uit 2006 waardoor goedkeuring van bepaalde projecten 
zonder openbare raadpleging mogelijk is geworden. Indiener stelt dat het project 
gesegmenteerd is om de eisen ten aanzien van het uitvoeren van een strategische 
milieubeoordeling te omzeilen en vraagt het Europees Parlement deze zaak te laten 
onderzoeken.

Projectsegmentatie

Indiener presenteert argumenten waarin hij aanvoert dat het project gesegmenteerd is (LNG-
opslag, pijpleiding, weg en elektriciteitsvoorziening). Projectsegmentatie houdt in dat een 
project in verschillende delen opgesplitst wordt. In dit geval is de Commissie van mening dat 
de effectbeoordeling één project bestrijkt (voor vloeibaar aardgas). Cumulatieve (indirecte) 
effecten zullen natuurlijk in de loop van de resterende effectbeoordelingen vastgesteld moeten 
worden.

MEB

Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (ook wel milieueffectbeoordelings- of MEB-richtlijn 
genoemd), zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG2 en 2003/35/EG3, bestrijkt de bouw 
van thermische centrales met een verwarmingsvermogen van 300 megawatt of meer. De 
projecten, die vermeld staan in bijlage I, dienen volgens de richtlijn, voordat een vergunning 
wordt verleend, onderworpen te worden aan een milieueffectbeoordeling als het 
waarschijnlijk is dat deze projecten aanzienlijke effecten op het milieu hebben. Tijdens de 
MEB-procedure moet het publiek geraadpleegd worden, en bij de uiteindelijke beslissing om 
een vergunning te verlenen of te weigeren moet rekening worden gehouden met de 
uitkomsten van de MEB en de openbare raadpleging.

Volgens de door indiener verstrekte informatie is er een MEB uitgevoerd, is met de 
milieuaspecten naar behoren rekening gehouden en hadden burgers het recht binnen zes 
weken te reageren en hun mening kenbaar te maken. De lengte van de periode voor openbare 
raadpleging wordt aan de lidstaat overgelaten.

SMEB

Richtlijn 2001/42/EG4 (de strategische milieueffectbeoordelings- of SMEB-richtlijn) is van 
toepassing op plannen en programma’s. In artikel 3, lid 2, van de richtlijn wordt bepaald dat 
landinrichtingsplannen (die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige 
vergunningen voor projecten als vermeld in de bijlagen I en II van Richtlijn 85/337/EEG 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 73 van 14.3.1997.
3 PB L 156 van 25.6.2003.
4 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
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(MEB-richtlijn)) aan een SMEB onderworpen moeten worden, met één uitzondering:
artikel 3, lid 3, bepaalt dat voor plannen voor kleine gebieden op lokaal niveau een 
uitzondering kan gelden. In de nationale wetgeving van Ierland worden voor deze mogelijke 
vrijstelling gebieden met een bevolking van 10 000 mensen aangewezen.

Indiener beweert dat het ontwikkelingsplan voor de gemeenschap is gewijzigd zodat het 
gebied in plaats van als platteland voor industriële doeleinden kan worden gebruikt. Het blijkt 
dat het uitbreidingsplan gewijzigd werd zonder dat een SMEB vereist was (er werd een 
screening gedaan waarbij de conclusie luidde dat er geen effectbeoordeling nodig was).
Onafhankelijk van dit verzoekschrift heeft de Commissie geïnformeerd naar de conformiteit 
van de Ierse wetgeving in verband met de mate waarin de SMEB naar eigen goeddunken, in 
plaats van automatisch, uitgevoerd wordt met betrekking tot wijzigingen in het type 
landinrichtingsplannen waarnaar in het verzoekschrift verwezen wordt (inbreukprocedure 
2007/2166).

Seveso

De Seveso II-richtlijn1 is van toepassing op dergelijke terminals, afhankelijk van de 
hoeveelheid gas: slechts enkele eisen gelden voor terminals die 50 tot 200 ton gas bevatten 
(inrichtingen van de lage categorie), maar alle eisen zijn van toepassing op terminals die meer 
dan 200 ton bevatten (inrichtingen van de hoge categorie). Voor de doelstellingen van deze 
richtlijn wordt verstaan onder 'inrichting': het gehele door een exploitant beheerde gebied 
waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, met inbegrip van gemeenschappelijke of bijbehorende 
infrastructuur of activiteiten. Het vervoer van gevaarlijke stoffen in pijpleidingen buiten de 
inrichting valt echter buiten het toepassingsgebied van de richtlijn. Verscheidene bepalingen 
in de richtlijn zijn al van toepassing voordat de exploitant met de aanleg of exploitatie begint.
De bepalingen inzake landinrichtingsplannen vereisen toezicht op de vestiging van nieuwe 
inrichtingen. De lidstaten zorgen ervoor dat alle bevoegde overheden en de instanties voor 
ruimtelijke ordening die verantwoordelijk zijn voor beslissingen op dit gebied, passende 
raadplegingsprocedures in het leven roepen, zodat technische informatie over de risico's die 
gepaard gaan met de inrichting beschikbaar is als er beslissingen worden genomen.

Op grond van de verstrekte informatie kan de Commissie niet vaststellen dat er inbreuk is 
gemaakt op de MEB met betrekking tot de voor het project in kwestie gevolgde procedure.

Wat de SMEB betreft: de Commissie is een gedachtewisseling met de Ierse autoriteiten 
begonnen over de vraag of de nationale wetten die toegepast zijn om in dit geval een SMEB 
niet nodig te achten, in overeenstemming zijn met Richtlijn 2001/42/EG.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

De aanvullende documenten die door indiener zijn verstrekt, zijn geanalyseerd door de 
Commissie en geven aanleiding tot de volgende opmerkingen.

SMEB

                                               
1PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.
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Richtlijn 2001/42/EG1 (de strategische milieueffectbeoordelings- of SMEB-richtlijn) is van 
toepassing op plannen en programma’s. In artikel 3, lid 2, van de richtlijn wordt bepaald dat 
landinrichtingsplannen (die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige 
vergunningen voor projecten vermeld in de bijlagen I en II van Richtlijn 85/337/EEG (MEB-
richtlijn)) aan een SMEB onderworpen moeten worden, met één uitzondering: in artikel 3, 
lid 3 wordt bepaald dat voor plannen voor kleine gebieden op lokaal niveau een uitzondering 
kan gelden op de verplichte uitvoering van een SMEB. In plaats daarvan dient een screening 
(een beoordeling of een SMEB nodig is) te worden uitgevoerd. In de nationale wetgeving van 
Ierland worden voor deze mogelijke vrijstelling gebieden met een bevolking van 10 000 
mensen aangewezen. De door indiener verstrekte informatie geeft aan dat de betrokken 
bevolking groter is dan 10 000.

Naar aanleiding van het voorstel om de landbouwgrond een industriële bestemming te geven, 
is een screeningsproces uitgevoerd. De conclusie van het screeningsproces was dat er geen 
SMEB vereist was, aangezien "er in dit geval geen SMEB nodig lijkt te zijn, omdat de 
voorgestelde ontwikkelingsvariant waarschijnlijk geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu 
zal hebben." Indiener maakt bezwaar tegen het besluit van de screening omdat de 
onafhankelijke deskundige die de screening heeft uitgevoerd niet op de hoogte was van het 
feit dat het gebied later zou worden gebruikt voor een activiteit die waarschijnlijk wel 
aanzienlijke gevolgen zou hebben voor het milieu (namelijk de terminal voor vloeibaar gas).
Bovendien bevindt 10 hectare van het gebied zich in wateren die zijn aangemerkt als speciale 
beschermingszone, en wordt het gebied omringd door land en water met de status van speciale 
beschermingszone of natuurlijk erfgoed. De planningsautoriteit was tevreden dat "eventuele 
significante milieuproblemen als gevolg van de ontwikkeling van de landbouwgronden 
zouden worden opgelost met een milieueffectbeoordeling."

De Commissie is eveneens bezorgd over de discrepantie in de benadering door de Ierse 
autoriteiten van de ontwikkeling onder versnelde wetgeving voor ‘strategische projecten’, 
waarvoor geen SMEB vereist is. Een van de door indiener aangekaarte kwesties is inderdaad 
het Ierse gebruik van de Planning and Development Act uit 2006 (zogeheten ‘strategische 
infrastructuur’) om, in de woorden van de Ierse autoriteiten, tot een efficiëntere 
vergunningsprocedure voor strategische infrastructuurontwikkelingen te komen. Bij deze 
procedure wordt voor een bepaald type infrastructuurproject door de planningsautoriteit (An 
Bord Pleanála) direct toestemming verleend voor planning, waarmee het niveau van de lokale 
autoriteit wordt overgeslagen. Dit betekent ook dat het publiek het recht wordt ontzegd om 
deel te nemen aan het planningsproces en daartegen bezwaar aan te tekenen.

MEB

Richtlijn 85/337/EEG2 van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (ook wel milieueffectbeoordelings- of MEB-richtlijn 
genoemd), als gewijzigd door de Richtlijnen 97/11/EG3 en 2003/35/EG4, bestrijkt de bouw 
van thermische centrales met een verwarmingsvermogen van 300 megawatt of meer. Voor dit 

                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
2 PB L 175 van 5.7.1985.
3 PB L 73 van 14.3.1997.
4 PB L 156 van 25.6.2003.



CM\907437NL.doc 5/10 PE415.090v05-00

NL

project (vloeibaar aardgas) is de vereiste MEB uitgevoerd. Ook is het publiek geraadpleegd.
Indiener komt echter met argumenten waarin hij aanvoert dat het project gesegmenteerd is 
(LNG-opslag, pijpleiding, weg en elektriciteitsvoorziening). Projectsegmentatie houdt in dat 
een project in verschillende delen opgesplitst wordt. De MEB-richtlijn schrijft voor dat bij de 
desbetreffende effectbeoordelingen de cumulatieve (indirecte) gevolgen in combinatie met 
andere projecten moeten worden onderzocht, zodat de totale uitwerking van de betrokken 
projecten kan worden beoordeeld. Op basis van de ontvangen informatie is niet duidelijk of in 
dit geval rekening is gehouden met de cumulatieve gevolgen.

Seveso

De bepalingen van de Seveso II-richtlijn die betrekking hebben op dit ontwikkelingsproject, 
zijn in de vorige mededeling aan de commissie uiteengezet. Op basis van de tot op heden 
ontvangen informatie is in deze zaak geen bewijs gevonden van een inbreuk op deze richtlijn.

Op grond van de verstrekte aanvullende informatie heeft de Commissie besloten de 
bovengenoemde kwesties aan te kaarten bij de Ierse autoriteiten.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

Op basis van de verstrekte aanvullende informatie concludeerde de Commissie dat er geen 
aanwijzingen waren voor inbreuk op de Seveso-richtlijn. Ten aanzien van de naleving van de 
SMEB- en de MEB-richtlijn heeft de Commissie een EU-proefprocedure ingesteld om de 
Ierse autoriteiten om aanvullende informatie te verzoeken.

De Ierse autoriteiten zijn gevraagd naar hun mening over de adequaatheid van het 
screeningsproces dat in dit geval verricht is, met name in het licht van indieners bewering dat 
bij de screening geen rekening is gehouden met het beoogde gebruik van de grond naar 
aanleiding van de herbestemming (d.w.z. de bouw van deze LNG-terminal).

Ook werd hen gevraagd commentaar te geven op het feit dat de herbestemming in de zin van 
de SMEB kennelijk is behandeld alsof deze van plaatselijk belang was, terwijl de LNG-
terminal ten behoeve van de projectbesluitvorming werd behandeld alsof deze van nationaal 
strategisch belang was (toepassing van de wet inzake ‘strategische infrastructuur’).

Verder is hen verzocht commentaar te geven op de vraag waarom de herbestemming van het 
grondgebruik in verband met dit project niet is onderworpen aan een SMEB (alleen aan een 
screening). Hoewel het gebied onder de Ierse bevolkingsdrempel van 10 000 blijft, waren er 
aanwijzingen dat het gebruik van een dergelijke bevolkingsdrempel niet voldoende was om 
terdege rekening te houden met het grotere belang van het gebied, bijvoorbeeld het feit dat 
10 hectare van het gebied zich in wateren bevinden die zijn aangemerkt als speciale 
beschermingszone en dat het gebied is omringd door NATURA 2000-gebieden (SAC1 en 
SPA2) en door een NHA3.
                                               
1 SAC (Special Area of Conservation) – speciale beschermingszone die door de lidstaten is aangewezen op 
grond van de habitatrichtlijn.
2 SPA (Special Protection Area) – speciale beschermingszone die is aangewezen op grond van de vogelrichtlijn.
3 NHA (Natural Heritage Area) – natuurlijk erfgoed dat is aangewezen op grond van de Ierse wetgeving en dat 
gebieden omvat die van belang worden geacht voor de aanwezige habitats of waar plant- en diersoorten leven 
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De Ierse autoriteiten antwoordden dat het op basis van het SMEB-screeningsproces niet 
vereist was om een volledige SMEB te verrichten voor de herbestemming van 189 hectare.
Een kopie van dit besluit en de beweegredenen daarvoor zijn voor het publiek ter inzage 
beschikbaar gesteld, zoals vereist door de EU-wetgeving en de nationale wetgeving.

De Ierse Planning and Development (SEA) Regulations uit 2004 (S.I. No. 436 uit 2004) 
bepalen dat een volledige SMEB verplicht is wanneer een bevolkingsdrempel van 10 000 
wordt overschreden; onder deze drempel is het aan de planningsautoriteit om op basis van een 
screeningsrapport te bepalen of de voorgestelde wijziging op een plan een aanzienlijk 
milieueffect kan hebben, en dus een SMEB rechtvaardigt.

In het screeningsrapport wordt aangegeven dat er op dat moment geen specifieke 
milieuproblemen werden vastgesteld, aangezien er toen geen specifieke aanwijzingen waren 
dat het toekomstig gebruik van de grond of de waarschijnlijke industriële activiteit op de 
grond zou worden herbestemd.

De omvang en de ruimtelijke dimensie van de optredende effecten (d.w.z. het naar 
verwachting getroffen geografisch gebied en inwonertal) zijn eveneens in het 
screeningsrapport behandeld, waarbij het ging om een stuk land van 189 hectare dat zou 
worden herbestemd op grond van de voorgestelde wijziging. Bij de volkstelling van 2002 had 
Ballylongford 405 en Tarbert 805 inwoners. De overweging was daarom dat de omvang en de 
ruimtelijke dimensie van de mogelijke effecten in de zin van het naar verwachting getroffen 
geografisch gebied en inwonertal, niet aanzienlijk waren. Aangezien het gebied waarop de 
voorgestelde herbestemming betrekking heeft aanzienlijk onder de drempel van 10 000 
inwoners voor een verplichte SMEB bleef, was een dergelijke benadering onder deze 
omstandigheden niet vereist.

In het SMEB-screeningsrapport wordt wel onderkend dat de grond, al was deze zelf niet 
aangemerkt als SAC, SPA of NHA, zich bevond in de nabijheid van een aantal gebieden die 
zijn aangewezen voor bescherming op grond van de nationale en de EU-wetgeving. In het 
rapport wordt echter gesteld dat het, gelet op de omvang en het bereik van de aangewezen 
gebieden, het lokale karakter van de her te bestemmen grond en de risicoverlagende 
maatregelen die vereist zijn op basis van de beleidsmaatregelen en normen die zijn 
opgenomen in de plaatselijke en nationale planningsrichtsnoeren, onwaarschijnlijk is dat er 
een aanzienlijk milieueffect op deze gebieden zou optreden. In het screeningsrapport wordt 
tevens gesteld dat de voorgestelde wijziging niet geacht wordt een aanzienlijk effect te hebben 
op de aangewezen gebieden omdat in het Kerry County Development Plan 
beleidsmaatregelen zijn opgenomen ter bescherming tegen of matiging van 
ontwikkelingsplannen voor gebieden in de nabijheid van de aangewezen SAC, SPA of NHA 
of die daar op enigerlei wijze effect op kunnen hebben.

In het screeningsrapport wordt ook rekening gehouden met de cumulatieve aard van de 
gevolgen. Er wordt geoordeeld dat er in potentie enkele cumulatieve gevolgen kunnen zijn als 
gevolg van de omvang van de her te bestemmen grond. Gezien de waarschijnlijk gefaseerde 

                                                                                                                                                  
waarvan de habitat bescherming behoeft.
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ontwikkelingsbasis van deze grond en de aanwezigheid van passende risicoverlagende 
maatregelen door middel van het ontwikkelingsbeheersproces, werd echter geoordeeld dat 
potentieel cumulatieve gevolgen aan de hand van dit laatste proces konden worden beperkt.

Op basis van onder andere de voorgaande overwegingen wordt in het screeningsrapport 
geconcludeerd dat de voorgestelde wijziging waarschijnlijk geen aanzienlijk effect heeft op 
het milieu.

De Ierse autoriteiten zijn verzocht commentaar te geven op indieners bewering dat de MEB-
richtlijn niet juist is toegepast, omdat de cumulatieve gevolgen van de projecten op het gebied 
niet in overweging zijn genomen, d.w.z. dat er projectsegmentatie plaats heeft gevonden.

Wat betreft het probleem van projectsegmentatie verwezen de Ierse autoriteiten naar het 
verslag van de inspecteur (PL08.PA0002) van 14 maart 2008, waarin An Bord Pleanála (de 
planningsautoriteit op het gebied van ontwikkelingsprojecten) wordt aanbevolen een 
vergunning te verlenen voor het ontwikkelingsproject op grond van de redenen en 
overwegingen in het verslag van de inspecteur en onder de daarin genoemde voorwaarden.
Het verslag van de inspecteur geeft aan dat de raad van bestuur zich volledig bewust was van 
de noodzaak om tot op zekere hoogte binnen de algehele toepassing een aantal bijkomstige 
zaken te overwegen, bijvoorbeeld met betrekking tot de pijpleiding, teneinde 
projectsegmentatie te voorkomen. Dit is op bijeenkomsten voorafgaand aan de planning 
duidelijk onder de aandacht van de aanvragers gebracht. Het verslag van de inspecteur 
concludeert dat de aanvrager met betrekking tot deze nevenprojecten alle mogelijke details 
heeft verstrekt en dat het apart indienen van de huidige aanvraag, gescheiden van de 
nevenprojecten, in alle redelijkheid niet kan worden beschouwd als een truc om een 
milieueffectbeoordeling uit de weg te gaan. Voor een planningsaanvraag voor een 
gaspijpleiding zou hoe dan ook een aparte milieueffectverklaring moeten worden ingediend.

Op basis van een analyse van de aanvullende, door de indiener verstrekte documenten kunnen 
de volgende opmerkingen worden gemaakt:

De SMEB-richtlijn

In artikel 3, lid 2, van de SMEB-richtlijn wordt bepaald dat landinrichtingsplannen (die het 
kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten vermeld in 
bijlagen I en II van de MEB-richtlijn) aan een SMEB onderworpen moeten worden, met één 
uitzondering: in artikel 3, lid 3 wordt bepaald dat voor plannen voor kleine gebieden op lokaal 
niveau een uitzondering kan gelden op de verplichte uitvoering van een SMEB. In plaats 
daarvan dient een screening (een beoordeling van de noodzaak van een SMEB) te worden 
uitgevoerd. In de nationale wetgeving van Ierland worden voor deze mogelijke vrijstelling 
gebieden met ten minste 10 000 inwoners aangewezen. De Commissie constateert dat de Ierse 
autoriteiten hebben gehandeld conform de bepalingen van de omgezette nationale wetgeving.
De opname van dergelijke screeningsbepalingen (zoals drempelwaarden voor bevolking of 
omvang) kan worden geïnterpreteerd als een zwak punt in de nationale wetgeving en duidt 
erop dat de Ierse autoriteiten de bewegingsvrijheid die de richtlijn in dit opzicht biedt, te 
buiten zijn gegaan. Als zodanig moet de kwestie van drempels voor een SMEB-screening 
nader worden opgehelderd door de Ierse autoriteiten.
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De MEB-richtlijn

De MEB-richtlijn schrijft voor dat bij de desbetreffende effectbeoordelingen de cumulatieve 
(indirecte) gevolgen in combinatie met andere projecten moeten worden onderzocht, zodat de 
totale uitwerking van de betrokken projecten kan worden beoordeeld. Op basis van de 
aanvullende, ontvangen informatie (verslag van de inspecteur) lijkt het erop dat in dit 
specifieke geval rekening is gehouden met de cumulatieve gevolgen.

De Commissie zal de kwestie van de omzetting van de SMEB-richtlijn met betrekking tot de 
bevolkingsdrempel van 10 000, hetgeen de Ierse autoriteiten de vrijheid geeft te bepalen of 
een volledige SMEB al dan niet nodig is, nader aankaarten. Begin 2011 staat een bijeenkomst 
met de Ierse planningsautoriteiten gepland, die zal worden aangegrepen als mogelijkheid om 
deze kwestie te bespreken.

Wat betreft de MEB-richtlijn heeft de Commissie op basis van de aanvullende verstrekte 
informatie geen inbreuk op de EU-wetgeving kunnen constateren.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 16 december 
2011.

De Commissie heeft aan het begin van 2011 een vergadering belegd met de Ierse autoriteiten 
en heeft aanvullende informatie van indiener ontvangen.

De door indiener toegezonden informatie inzake het geplande tijdstip van de discussies 
omtrent het LNG-project ten opzichte van het tijdstip van een SMEB-screening heeft nieuwe 
feiten aan het licht gebracht. De Commissie onderzoekt deze kwestie momenteel opnieuw.

Indiener heeft ook een aantal nieuwe elementen met betrekking tot naleving van de MEB- en 
de habitatrichtlijn aangekaart, die mogelijkerwijs aanleiding tot bezorgdheid geven: gebrek 
aan risicobeoordeling van het mariene milieu, de mogelijk aanzienlijke gevolgen voor Natura 
2000-gebieden en de cumulatieve effecten (andere plannen en projecten in Shannon Estuary).
De Commissie zal over deze kwesties contact opnemen met de Ierse autoriteiten.

Met betrekking tot andere MEB-aspecten, de beoordeling van alternatieven en de 
ontmanteling van de LNG-voorziening, is de Commissie van mening dat er onvoldoende 
bewijs bestaat om een schending van de MEB-richtlijn vast te stellen.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV IV), ontvangen op 27 juni 2012

De Commissie heeft het probleem van de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) bij Shannon 
Estuary aangekaart tijdens de vergadering met de Ierse autoriteiten en heeft aanvullende 
ophelderingen ontvangen over de volgende kwesties die indiener aan de orde heeft gesteld: 
SMEB-screening; een risicobeoordeling van het mariene milieu als gevolg van het weglekken 
van LNG in water; de cumulatieve effecten van het project met andere plannen en projecten in 
de riviermond; "een juiste beoordeling" volgens de habitatrichtlijn (artikel 6.3). De 
samenvatting van de belangrijkste conclusies over bovenstaande kwesties luidt als volgt:

SMEB-screening
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De Commissie heeft de Ierse autoriteiten verzocht op te helderen waarom het LNG-project en 
andere, daaraan gekoppelde ontwikkelingen niet waren meegenomen in de SMEB-
screeningsprocedure voor een wijziging van het County Development Plan. 

De Ierse autoriteiten antwoordden dat de wijziging bedoeld was om de 
langetermijndoelstellingen en het beleid teneinde deze grond geschikt te maken voor 
industrieel gebruik te reguleren en uit te voeren, en mogelijke misverstanden uit de wereld te 
helpen in verband met het beoogde gebruik van de grond, dat als doelstelling is vastgesteld in 
het County Development Plan en eerdere plannen.

De Raad was weliswaar op de hoogte van het Shannon LNG-voorstel uit medio 2006, maar er 
was geen concrete aanvraag ingediend noch bestond er enige garantie dat dit voorstel ooit zou 
worden verwezenlijkt (net als andere voorstellen in het verleden die nooit vorm hebben 
gekregen), en om die reden zou het hoe dan ook ongepast zijn geweest een wijziging te 
beoordelen in het kader van een dergelijk voorstel. Men achtte het zinvol om de impact van 
een concreet voorstel (waaronder het cumulatieve effect) te behandelen in het kader van de 
MEB.

Risicobeoordeling van het mariene milieu

Wat betreft de bezorgdheid die indiener uitte over het risico van het weglekken van LNG in 
het water, hebben de Ierse autoriteiten uitgelegd dat de milieueffectverklaring die samen met 
de aanvraag was ingediend tevens een samenvatting van de kwantitatieve risicobeoordeling 
(QRA) bevatte die was uitgevoerd om het voorgestelde ontwikkelingsproject te onderbouwen. 
De volledige QRA werd een paar dagen na indiening van de aanvraag beschikbaar gemaakt 
voor het publiek. Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft An Bord Pleanála, 
geadviseerd door de Health and Safety Authority (autoriteit voor gezondheid en veiligheid), 
een openbare hoorzitting van zeven dagen gehouden, waarvan twee dagen waren gewijd aan 
de gezondheids- en veiligheidsmodule waarbij de waarschijnlijkheid en de gevolgen van het 
weglekken van LNG in het water en de aannemelijkheid van een dergelijke gebeurtenis 
uitvoerig zijn besproken.

De Ierse autoriteiten hebben uitgelegd dat, rekening houdend met de processen waarvan 
gebruik wordt gemaakt bij het overbrengen van het vloeibare gas van het schip naar de kust, 
de aard en de locatie van de hervergassing, evenals een veiligheidsonderbreking in 
noodgevallen, eventueel weglekken van vloeibaar aardgas zeer kortstondig en van minimale 
omvang zou zijn.  

Op grond hiervan was en is An Bord Pleanála als goedkeurende autoriteit van mening dat het 
niet aannemelijk is dat als gevolg van de exploitatie van de terminal aanzienlijke 
hoeveelheden vloeibaar aardgas zich zullen mengen met water in de riviermond, en achtte een 
meer gedetailleerde en aparte risicobeoordeling van het mariene milieu dan ook niet 
noodzakelijk. 

Cumulatieve effecten met andere plannen en projecten   

De Ierse autoriteiten verklaarden dat ten tijde van de beoordeling van de LNG-terminal An 
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Bord Pleanála niet op de hoogte was van andere omvangrijke plannen of projecten in de 
riviermond. De vier specifieke door indiener aangehaalde plannen/projecten, te weten een 
centrum voor geïntensiveerde elektriciteitsopwekking, een plan voor een Europees 
overladingscentrum, een centrum voor hernieuwbare energie en een centrum voor olie- en 
gasopslag, hadden op dat moment, voor zover toen bekend, nog niet tot een akkoord geleid of 
zelfs maar een bepaald stadium bereikt. De raad van bestuur is dan ook niet bekend met 
plannen/projecten die volledig voldoen aan bovengenoemde beschrijvingen, al kan de 
verwijzing naar een centrum voor geïntensiveerde elektriciteitsopwekking betrekking hebben 
op de voorgestelde aanleg van een STEG-centrale van 450 megawatt bij de centrale van 
Tarbert waarvoor op 3 december 2010 een vergunning was afgegeven, bijna drie jaar nadat de 
vergunning voor de LNG-terminal was verstrekt.

"Juiste beoordeling" volgens de habitatrichtlijn (artikel 6.3) 

Hoewel het gebruik van de precieze terminologie "screening met het oog op de juiste 
beoordeling" en "juiste beoordeling" niet specifiek voorkomen in de documentatie bij de 
aanvraag en de milieueffectverklaring voor het LNG-project, was An Bord Pleanála van 
mening dat de beginselen en eisen van artikel 6.3 van de habitatrichtlijn eenduidig en volledig 
waren nageleefd. In de milieueffectverklaring werd in detail ingegaan op de gevolgen van het 
project voor de belendende en iets verder weg gelegen Natura 2000-gebieden met het oog op 
de doelstellingen voor de bescherming van die gebieden. In de desbetreffende hoofdstukken 
van de milieueffectverklaring over respectievelijk de ecologie op het land, in zoet water, in 
zee en in riviermonden, werden de soorten en habitats erkend die centraal staan in de Natura 
2000-gebieden in kwestie.  

Daarnaast heeft An Bord Pleanála een onafhankelijk ecologisch adviseur opdracht gegeven 
een rapport op te stellen over het voorgestelde ontwikkelingsproject, zeer veel tijd 
doorgebracht op de hoorzitting om ecologische kwesties te bespreken, en in zijn 
vergunningsbesluit dertien voorwaarden opgenomen over de bescherming van bepaalde 
soorten en habitats en de preventie van waterverontreiniging.  

Op grond van de milieueffectverklaring en het eerder genoemde rapport van de ecologisch 
adviseur, is An Bord Pleanála als goedkeurende autoriteit van mening dat bij de beoordeling 
voorafgaand aan de verstrekking van de vergunning voor dit project de eisen van artikel 6.3 
van de habitatrichtlijn volledig waren nageleefd.

Op grond van de aanvullende informatie van de Ierse autoriteiten kan er met betrekking tot de 
LNG-terminal geen inbreuk op de EU-milieuwetgeving worden vastgesteld.


