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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0013/2008, którą złożył John McElligott (Irlandia) w imieniu 
Stowarzyszenia Mieszkańców Kilcolgan, w sprawie rzekomych naruszeń 
dyrektywy WE dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
w związku z zatwierdzeniem i planowaniem terminalu skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) w pobliżu ujścia rzeki Shannon (Irlandia)

1. Streszczenie petycji
Składający petycję krytykuje przyspieszoną procedurę planowania zastosowaną przez rząd 
irlandzki w związku z budową terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w pobliżu ujścia 
rzeki Shannon (Irlandia). Jego zdaniem doszło do naruszenia dyrektywy WE dotyczącej 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz dyrektywy Seveso II. Składający 
petycję wyjaśnia, że przyspieszona procedura planowania została ustanowiona w oparciu 
o ustawę o planowaniu i rozwoju z 2006 r. i że zezwala ona na zatwierdzenie niektórych 
przedsięwzięć bez przeprowadzenia konsultacji społecznej. Składający petycję twierdzi, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie zostało podzielone na części w celu obejścia wymogów 
dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, i zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 czerwca 2008 r.Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycję krytykuje przyspieszoną procedurę planowania zastosowaną przez rząd 
irlandzki w związku z budową terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w pobliżu ujścia 
rzeki Shannon (Irlandia). Jego zdaniem doszło do naruszenia dyrektyw WE dotyczących 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na środowisko oraz 
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dyrektywy Seveso II. Składający petycję wyjaśnia, że przyspieszona procedura planowania 
została ustanowiona w oparciu o ustawę o planowaniu i rozwoju z 2006 r. i że zezwala ona na 
zatwierdzenie niektórych przedsięwzięć bez przeprowadzenia konsultacji społecznej. 
Składający petycję twierdzi, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostało podzielone na części 
w celu obejścia wymogów dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy.

Podział przedsięwzięcia na części

Składający petycję przedstawia argumenty, zgodnie z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie 
zostało podzielone na części (składowanie LNG, rurociąg, droga i dostawy energii 
elektrycznej). Podział ten oznacza rozbicie jednego przedsięwzięcia na kilka części. W opinii 
Komisji w tym przypadku ocena oddziaływania dotyczy jednego przedsięwzięcia 
(skroplonego gazu ziemnego). Skumulowany (pośredni) wpływ wraz z innymi 
przedsięwzięciami należy naturalnie określić w ramach pozostałych ocen oddziaływania.

OOŚ

Dyrektywa Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337EWG1 (znana jako dyrektywa w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko lub „dyrektywa OOŚ”), zmieniona dyrektywami 
97/11/WE2 i 2003/35/WE3, obejmuje budowę elektrociepłowni o mocy cieplnej co najmniej 
300 MW. W przypadku takich przedsięwzięć, wymienionych w załączniku I, dyrektywa 
wymaga, by przed udzieleniem zezwolenia na inwestycję dokonać oceny skutków 
przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. W trakcie procedury OOŚ 
należy przeprowadzić konsultację społeczną, a ostateczna decyzja o wydaniu lub odmowie 
udzielenia zezwolenia na inwestycję musi uwzględniać wyniki OOŚ oraz konsultacji 
społecznej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez składającego petycję przeprowadzono ocenę 
oddziaływania na środowisko, aspekty środowiskowe zostały odpowiednio uwzględnione, 
a społeczeństwu umożliwiono reakcję i wyrażenie opinii w ciągu 6 tygodni. Czas 
przeznaczony na konsultacje społeczne to kwestia pozostawiona w gestii państw 
członkowskich.

SOOŚ

Dyrektywa 2001/42/WE4 (dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania lub 
dyrektywa SOOŚ) ma zastosowanie do planów i programów. W art. 3 ust. 2 stanowi ona, że 
plany użytkowania gruntu (ustalające ramy przyszłych zezwoleń na inwestycję w odniesieniu 
do przedsięwzięć wymienionych w załączniku I i II do dyrektywy 85/337/EWG (dyrektywy 
OOŚ)) są przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, i dopuszcza jeden 
wyjątek: w art. 3 ust. 3 określono, że z obowiązku przeprowadzenia oceny można zwolnić 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
4 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
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plany dotyczące małych obszarów na szczeblu lokalnym. W swoim ustawodawstwie 
krajowym Irlandia określiła, że owa ewentualna uznaniowość w podejmowaniu decyzji 
dotyczy obszarów o liczbie ludności równej 10.000.

Składający petycję twierdzi, że plan rozwoju gminy zmodyfikowano, aby umożliwić zmianę 
sposobu użytkowania z wiejskiego na przemysłowy. Wydaje się, że plan rozwoju 
zmodyfikowano, nie spełniając wymogu dyrektywy SOOŚ (przeprowadzono przegląd 
i stwierdzono, że ocena wpływu nie jest konieczna). Niezależnie od tej petycji Komisja 
zakwestionowała zgodność prawodawstwa irlandzkiego w odniesieniu do zakresu, w jakim 
strategiczna ocena oddziaływania jest uznaniowa, nie zaś automatyczna w odniesieniu do tego 
rodzaju planów użytkowania gruntów, o których jest mowa w omawianej petycji (naruszenie 
nr 2007/2166).

Seveso

Dyrektywa Seveso II1 ma zastosowanie do takich terminali zależnie od ilości gazu: tylko 
niektóre wymogi stosuje się do terminali zawierających od 50 do 200 ton gazu (zakłady o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii); wszystkie wymogi dotyczą tych 
terminali, które zawierają ponad 200 ton gazu (zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii). 
Dla celów tej dyrektywy zakład oznacza cały obszar znajdujący się pod kontrolą 
prowadzącego zakład, gdzie występują substancje niebezpieczne, w tym wspólną lub 
związaną z nim infrastrukturę czy działalność. Wyłączono z niej jednak transport substancji 
niebezpiecznych w rurociągach poza zakładem. Niektóre przepisy dyrektywy obowiązują, 
zanim jeszcze prowadzący zakład rozpocznie budowę lub działalność. Przepisy w sprawie 
planów użytkowania gruntów wymagają, by lokalizacje nowych zakładów były 
kontrolowane. Państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie właściwe organy oraz organy 
ds. planowania i odpowiedzialne za decyzje podejmowane w tym zakresie ustalą odpowiednie 
procedury konsultacyjne, które już w trakcie podejmowania decyzji zagwarantują udzielenie 
porad technicznych w sprawie ryzyka powstającego w zakładzie.

Na podstawie przekazanych informacji Komisja nie jest w stanie stwierdzić żadnego 
naruszenia dyrektywy OOŚ w związku z procedurą dotyczącą przedmiotowego 
przedsięwzięcia.

W odniesieniu do strategicznej oceny oddziaływania Komisja zainicjowała wymianę 
poglądów z władzami irlandzkimi na temat zgodności ustaw krajowych z dyrektywą 
2001/42/WE, które to ustawy wykorzystano, aby stwierdzić, że w niniejszej sprawie ocena 
wpływu na środowisko nie jest konieczna.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Komisja zbadała dodatkowe dokumenty przekazane przez składającego petycję i w związku 
z tym pragnie przedstawić poniższe uwagi.

SOOŚ

                                               
1Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13
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Dyrektywa 2001/42/WE1 (dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko lub dyrektywa SOOŚ) ma zastosowanie do planów i programów. W art. 3 ust. 2 
stanowi ona, że plany użytkowania gruntu (ustalające ramy przyszłych zezwoleń na 
inwestycję w odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w załączniku I i II do dyrektywy 
85/337/EWG (dyrektywy OOŚ)) są przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, i dopuszcza jeden wyjątek: w art. 3 ust. 3 określono, że z obowiązku 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania można wyłączyć plany dotyczące małych 
obszarów na szczeblu lokalnym. W zamian za to należy przeprowadzić przegląd (ocenę 
wskazującą, czy konieczna jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko). W swoim 
ustawodawstwie krajowym Irlandia określiła, że owa ewentualna uznaniowość w 
podejmowaniu decyzji dotyczy obszarów o liczbie ludności równej 10.000. Z informacji 
przekazanych przez składającego petycję wynika, że liczba ludności, która może być 
dotknięta skutkami przedsięwzięcia, przekracza 10.000.

Procedury przeglądu dokonano w okresie, gdy pojawiła się propozycja zmiany klasyfikacji 
gruntów z wiejskich na przemysłowe. W wyniku procedury przeglądu stwierdzono, że 
strategiczna ocena oddziaływania nie jest konieczna, ponieważ nie wydaje się, aby w tym 
przypadku zachodziła konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania, gdyż 
istnieje znikome prawdopodobieństwo, aby wnioskowana zmiana doprowadziła do rozwoju, 
który miałby znaczący wpływ na środowisko naturalne. Składający petycję sprzeciwia się 
decyzji podjętej w wyniku przeglądu, twierdząc, że niezależny ekspert, który przeprowadzał 
przegląd, nie był świadomy, że strefa ta będzie później wykorzystywana w ramach 
działalności, która może mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne (tj. w tym przypadku 
terminal LNG). Ponadto 10 hektarów tej strefy leży w rejonie wód będących specjalnym 
obszarem ochrony, a teren ten znajduje się w otoczeniu gruntów i wód będących specjalnymi 
obszarami ochrony, obszarami dziedzictwa przyrodniczego oraz obszarami specjalnej 
ochrony. Organy ds. planowania wyraziły zadowolenie, że „wszelkie pojawiające się 
znaczące kwestie ochrony środowiska związane z jakimkolwiek rozwojem na tych gruntach 
będzie można rozwiązać za pomocą oświadczenia w sprawie oddziaływania na środowisko”.

Obawy Komisji budzi także niezgodność w podejściu władz irlandzkich do inwestycji na 
podstawie ustawodawstwa dotyczącego procedury przyspieszonej dla „przedsięwzięć 
strategicznych”, bez wymogu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania. Jedną 
z kwestii, do jakich odniósł się składający petycję, jest stosowanie przez Irlandię ustawy 
o planowaniu i rozwoju z 2006 r. (tzw. ustawa o infrastrukturze strategicznej), której celem 
jest według władz irlandzkich zapewnienie skuteczniejszej procedury udzielania zezwoleń na 
przedsięwzięcie w przypadku rozwoju infrastruktury strategicznej. Procedura ta przewiduje
udzielanie przez organ ds. planowania (An Bord Pleanala) bezpośredniej zgody na 
poszczególne przedsięwzięcia infrastrukturalne, co umożliwia ominięcie szczebla organu 
lokalnego. Oznacza to również odebranie przysługującego społeczeństwu prawa do udziału 
i odwołania w czasie procesu planowania.

OOŚ

Dyrektywa Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 

                                               
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30.
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publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG1 (znana jako dyrektywa w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub „dyrektywa OOŚ”), zmieniona dyrektywami 
97/11/WE2 i 2003/35/WE3 obejmuje budowę elektrociepłowni o mocy cieplnej co najmniej 
300 MW. Przedsięwzięcie to poddano należytej ocenie oddziaływania na środowisko 
(skroplony gaz ziemny) i przeprowadzono konsultacje społeczne. Składający petycję 
przedstawia jednak argumenty, zgodnie z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie zostało 
podzielone na części (składowanie LNG, rurociąg, droga i dostawy energii elektrycznej). 
Podział ten oznacza rozbicie jednego przedsięwzięcia na kilka części. Zgodnie z wymogami 
dyrektywy OOŚ w czasie przeprowadzania stosownych ocen wpływu należy określić także 
skumulowany (pośredni) wpływ w połączeniu z innymi przedsięwzięciami, aby 
zagwarantować w ten sposób możliwość oceny ogólnego wpływu danych przedsięwzięć. Na 
podstawie otrzymanych informacji nie można jednoznacznie stwierdzić, czy w tym przypadku 
uwzględniono skumulowany wpływ.

Seveso

Przepisy dyrektywy Seveso II mające zastosowanie do tego przedsięwzięcia zostały 
przedstawione w poprzednim komunikacie dla komisji. Na podstawie otrzymanych 
dotychczas informacji nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących na naruszenie 
przepisów powyższej dyrektywy w tej sprawie.

Na podstawie przekazanych informacji dodatkowych Komisja postanowiła zwrócić się do 
władz irlandzkich w związku z wyżej wymienionymi kwestiami.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Na podstawie dotychczas otrzymanych informacji Komisja uznała, że nie ma żadnych 
dowodów wskazujących na naruszenie przepisów dyrektywy Seveso. W odniesieniu do 
zgodności z dyrektywami SOOŚ i OOŚ Komisja wszczęła procedurę EU Pilot i zwróciła się 
do władz irlandzkich o dostarczenie dodatkowych informacji.

Władze irlandzkie poproszono o komentarz w sprawie adekwatności procedury przeglądu 
zastosowanej w tym przypadku, w szczególności w odniesieniu do zarzutu składającego 
petycję, jakoby w ramach przeglądu nie uwzględniono przeznaczenia terenu po zmianie 
klasyfikacji gruntów (tj. budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego).

Zwrócono się do nich również o skomentowanie faktu, że dla celów strategicznej oceny 
oddziaływania zmianę klasyfikacji gruntów najwyraźniej potraktowano jako czynnik o 
znaczeniu lokalnym, podczas gdy dla celów związanych z zatwierdzaniem przedsięwzięcia 
terminal LNG potraktowano jako działanie o strategicznym znaczeniu dla kraju (zastosowanie 
ustawy o infrastrukturze strategicznej).

Ponadto poproszono władze irlandzkie o wyjaśnienie, dlaczego zmiana w planach 
użytkowania gruntów związana z tym przedsięwzięciem nie została poddana strategicznej 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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ocenie oddziaływania na środowisko (a jedynie przeglądowi). Mimo że poziom zaludnienia 
na przedmiotowym obszarze nie przekraczał liczby stanowiącej wartość progową w 
irlandzkim ustawodawstwie, tj. 10.000 mieszkańców, istniały przesłanki świadczące o tym, że 
zastosowanie takiego progu może nie być wystarczające, aby odpowiednio uwzględnić 
szersze znaczenie tego obszaru, obejmującego między innymi 10 hektarów obszarów 
wodnych stanowiących SOO1 i położonego w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 (SOO i 
OSO2) oraz NHA3. 

Irlandzkie władze odpowiedziały, że na podstawie procedury przeglądu SOOŚ zmiana 
klasyfikacji gruntów o powierzchni 189 hektarów nie musi podlegać pełnej strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko. Kopię decyzji wraz z jej uzasadnieniem udostępniono 
do publicznego wglądu zgodnie z wymogami ustawodawstwa unijnego i krajowego.

Na mocy irlandzkich rozporządzeń o planowaniu przestrzennym i rozwoju (dyrektywa 
SOOŚ) z 2004 r. (S.I. nr 436 z 2004 r.) wymaga się obowiązkowego przeprowadzenia pełnej 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyżej progu 10.000 mieszkańców;
poniżej tego progu ocena istotności wpływu proponowanych zmian na środowisko leży w 
gestii organu ds. planowania, który na podstawie sprawozdania z przeglądu decyduje o 
przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ze sprawozdania z przeglądu wynika, że w tamtym czasie nie istniały konkretne przesłanki co 
do przyszłego przeznaczenia przedmiotowego obszaru lub możliwości wykorzystania terenów 
poddanych zmianie klasyfikacji gruntów pod działalność przemysłową, i dlatego nie 
stwierdzono istotnych problemów związanych z wpływem na środowisko.

Wielkość i zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia (tj. obszar geograficzny i 
liczba ludności, na którą może ono mieć wpływ) również zostały uwzględnione w 
sprawozdaniu z przeglądu użytków (189 ha), które miały zostać poddane zmianie klasyfikacji.
Według narodowego spisu powszechnego z 2002 r. miejscowość Ballylongford liczyła 405 
mieszkańców, a Tarbert – 805, i w związku z tym uznano, że wielkość i zasięg przestrzenny 
prawdopodobnego oddziaływania nie będą istotne w kontekście obszaru geograficznego i 
ludności, na którą przedsięwzięcie może mieć wpływ. Ponadto liczba ludności zamieszkującej 
teren, który miał zostać objęty planowaną zmianą klasyfikacji gruntów, nie przekraczała 
progu 10.000, nie było zatem konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko.

W sprawozdaniu z przeglądu SOOŚ stwierdzono, że chociaż tereny te nie są objęte ochroną w 
ramach SOO, OSO ani NHA, to znajdują się w pobliżu obszarów chronionych na mocy 
ustawodawstwa krajowego i unijnego. Jednak w sprawozdaniu uznano za mało 
prawdopodobne ryzyko istotnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na obszarach 
objętych zmianą klasyfikacji gruntów ze względu na ich niewielki rozmiar oraz środki 
łagodzące wymagane przez polityki i normy zawarte w lokalnych i krajowych wytycznych 

                                               
1 SOO – specjalny obszar ochrony wyznaczany przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy siedliskowej.
2 OSO – obszar specjalnej ochrony wyznaczany na mocy dyrektywy ptasiej.
3 NHA – obszar dziedzictwa przyrodniczego wyznaczany na mocy ustawodawstwa irlandzkiego; jest to obszar 
uznawany za ważny ze względu na znajdujące się tam siedliska lub ze względu na występowanie gatunków 
roślin i zwierząt, których siedliska wymagają ochrony. 
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dotyczących planowania, a także z uwagi na wielkość i zasięg przestrzenny obszarów 
chronionych. W sprawozdaniu z przeglądu stwierdzono również, że proponowana zmiana nie 
będzie miała istotnego wpływu na obszary chronione ze względu na środki regulacyjne 
wprowadzone w ramach planu zagospodarowania przestrzennego hrabstwa Kerry w celu 
zachowania obszarów chronionych oraz ograniczania projektów rozwoju planowanych w 
sąsiedztwie SOO, OSO i NHA lub w jakikolwiek sposób mających na nie wpływ.

W sprawozdaniu z przeglądu uwzględniono także skumulowany wpływ projektu w 
połączeniu z innymi przedsięwzięciami. Uznano, że istnieje pewne ryzyko skumulowanego 
wpływu ze względu na zasięg przestrzenny gruntów poddanych zmianie klasyfikacji. Mając 
jednak na uwadze, że proces rozwoju tych obszarów będzie najprawdopodobniej przebiegał 
stopniowo oraz że zapewniono odpowiednie środki łagodzące w procesie zarządzania 
rozwojem, uznano, że wszelki ewentualny skumulowany wpływ przedsięwzięcia można 
będzie zminimalizować na późniejszych etapach procesu.

Między innymi na podstawie powyższych przesłanek w sprawozdaniu z przeglądu 
stwierdzono, że planowana zmiana nie powinna mieć istotnego wpływu na środowisko.

Zwrócono się do władz irlandzkich o komentarz w sprawie wysuwanych przez składającego 
petycję zarzutów, jakoby dyrektywa OOŚ nie została prawidłowo zastosowana, ponieważ nie 
uwzględniono należycie skumulowanego wpływu wszystkich przedsięwzięć realizowanych 
na danym obszarze, tzn. nastąpił podział przedsięwzięcia na części w celu obejścia 
wymogów.

W odniesieniu do tej kwestii irlandzkie władze odesłały Komisję do sprawozdania z inspekcji 
(PL08.PA0002) z dnia 14 marca 2008 r., w którym zaleca się An Bord Pleanála (organ ds. 
planowania odpowiedzialny za wnioski dotyczące rozbudowy) przyznanie zezwolenia na 
rozwój na warunkach i ze względów określonych w sprawozdaniu z inspekcji, a także z 
zastrzeżeniem przedstawionych tam uwag. W sprawozdaniu z inspekcji zauważono, że organ 
An Bord Pleanála był w pełni świadomy potrzeby uwzględnienia do pewnego stopnia kwestii 
dodatkowych związanych między innymi z gazociągiem, w ramach głównego wniosku w celu 
uniknięcia podziału przedsięwzięcia; wnioskodawcom zwrócono uwagę na te kwestie podczas 
spotkań poprzedzających etap planowania. We wnioskach ze sprawozdania stwierdzono 
również, że wnioskodawca przedstawił na temat projektów pomocniczych wszelkie 
informacje, jakich można było od niego wymagać, oraz że nie można zasadnie uznać 
sporządzenia przedmiotowego wniosku, niezależnie od projektów pomocniczych, za zabieg 
mający na celu uniknięcie oceny oddziaływania na środowisko. W każdym razie wniosek 
planistyczny dotyczący gazociągu sam w sobie wymagałby przedstawienia oświadczenia 
w sprawie oddziaływania na środowisko.

Komisja zbadała dodatkowe dokumenty przekazane przez składającego petycję i w związku 
z tym pragnie przedstawić następujące uwagi:

Dyrektywa SOOŚ

W art. 3 ust. 2 dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
stanowi, że plany użytkowania gruntu (ustalające ramy przyszłych zezwoleń na inwestycję 
w odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w załączniku I i II do dyrektywy OOŚ) są 
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przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, i dopuszcza jeden wyjątek: w 
art. 3 ust. 3 określono, że z obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
można wyłączyć plany małych obszarów na szczeblu lokalnym. W zamian za to należy 
przeprowadzić przegląd (ocenę wskazującą, czy konieczna jest strategiczna ocena 
oddziaływania). W swoim ustawodawstwie krajowym Irlandia określiła, że owa ewentualna 
uznaniowość w podejmowaniu decyzji dotyczy obszarów o liczbie ludności równej 10.000. 
Komisja zwraca uwagę, że władze Irlandii postępowały zgodnie z przepisami 
transponowanymi do ustawodawstwa krajowego. Wprowadzenie przepisów dotyczących 
przeglądu (określających progi liczby ludności czy wielkości przedsięwzięcia) można 
interpretować jako słabość ustawodawstwa krajowego wskazującą na przekroczenie przez 
władze irlandzkie granicy uznaniowości dozwolonej w dyrektywie w tym zakresie. Dlatego 
też kwestia progów zwalniających z przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania 
powinna być przedmiotem dalszych wyjaśnień z władzami irlandzkimi.

Dyrektywa OOŚ

Zgodnie z wymogami dyrektywy OOŚ w czasie przeprowadzania stosownych ocen wpływu 
należy określić także skumulowany (pośredni) wpływ w połączeniu z innymi 
przedsięwzięciami, aby zagwarantować w ten sposób możliwość oceny ogólnego wpływu 
danych przedsięwzięć. Na podstawie otrzymanych informacji (sprawozdanie z inspekcji) 
można wnioskować, że w tym konkretnym przypadku uwzględniono również skumulowany 
wpływ przedsięwzięcia na środowisko.

Komisja podniesie kwestię transpozycji dyrektywy SOOŚ w odniesieniu do progu 10.000 
mieszkańców, który daje irlandzkim władzom swobodę podejmowania decyzji o konieczności 
przeprowadzenia pełnej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Spotkanie z 
irlandzkimi organami ds. planowania przewiduje się na początek 2011 r. Będzie ono okazją 
do omówienia tej kwestii.

Na podstawie przekazanych informacji Komisja nie jest w stanie stwierdzić, czy w 
przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia przepisów unijnych w odniesieniu do dyrektywy 
OOŚ.

6. Odpowiedź Komisji (REV III), otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Komisja spotkała się z władzami irlandzkimi na początku 2011 r. i otrzymała dalsze 
informacje od składającego petycję.

Przedstawione przez składającego petycję informacje dotyczące harmonogramu dyskusji w 
sprawie przedsięwzięcia LNG i harmonogramu przeglądu w ramach SOOŚ rzuciły nowe 
światło na sprawę. Komisja analizuje obecnie tę kwestię.

Składający petycję wskazał również na szereg nowych elementów w zakresie zgodności z 
dyrektywą OOŚ i dyrektywą siedliskową, które mogą wzbudzać zaniepokojenie – brak oceny 
zagrożeń dla środowiska morskiego, prawdopodobny znaczny wpływ na obszary Natura 2000 
oraz skumulowany wpływ (w związku z innymi planami i przedsięwzięciami realizowanymi 
u ujścia rzeki Shannon). Kwestie te zostaną również omówione z władzami irlandzkimi.
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W odniesieniu do zagadnień dotyczących OOŚ, oceny innych rozwiązań oraz likwidacji 
instalacji LNG Komisja uważa, że nie ma wystarczających materiałów dowodowych 
pozwalających stwierdzić naruszenie dyrektywy OOŚ.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV IV), otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Na spotkaniu z władzami irlandzkimi Komisja poruszyła sprawę terminalu skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) (ujście rzeki Shannon) i otrzymała dodatkowe wyjaśnienia w odniesieniu do 
następujących kwestii poruszonych przez składającego petycję: przeglądu w ramach SOOŚ; 
oceny zagrożeń dla środowiska morskiego związanych z wyciekiem skroplonego gazu 
ziemnego do wody; skumulowanego wpływu przedsięwzięcia w połączeniu z innymi planami 
i przedsięwzięciami w pobliżu ujścia rzeki; „odpowiedniej oceny” zgodnej z dyrektywą 
siedliskową (art. 6 ust. 3). Podsumowanie głównych ustaleń odnoszących się do powyższych 
kwestii jest następujące: 

Przegląd w ramach SOOŚ

Komisja zwróciła się do władz irlandzkich o wyjaśnienie, dlaczego w ramach procedury 
przeglądu SOOŚ odnoszącej się do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego hrabstwa 
nie uwzględniono przedsięwzięcia LNG i innych inwestycji towarzyszących.

Władze irlandzkie odpowiedziały, iż zmiana ta służyła uregulowaniu i zwiększeniu 
efektywności długofalowych celów i polityki, aby rozwinąć ten obszar w celach 
przemysłowych, oraz wyeliminowaniu ewentualnych nieporozumień dotyczących 
zamierzonego użytkowania tych terenów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 
hrabstwa i wcześniejszymi planami.

Chociaż organ ds. planowania wiedział o projekcie terminalu LNG u ujścia rzeki Shannon od 
połowy 2006 r., to nie posiadał konkretnego wniosku czy jakiejkolwiek gwarancji na to, że 
taki projekt w ogóle dojdzie do skutku (jak inne projekty z przeszłości, które nigdy nie zostały 
zrealizowane), i z tego powodu niewłaściwe byłoby w każdym bądź razie, aby oceniać 
zmianę w kontekście jednego z takich projektów; W związku z tym uznano, że wpływ 
konkretnych propozycji (w tym skumulowany wpływ) będzie rozpatrywany w kontekście 
OOŚ.

Ocena zagrożeń dla środowiska morskiego

W odniesieniu do obaw wyrażonych przez składającego petycję dotyczących ryzyka wycieku 
skroplonego gazu ziemnego do wody władze irlandzkie wyjaśniły, że do przedstawionego 
oświadczenia w sprawie oddziaływania na środowisko dołączono streszczenie dotyczące 
ilościowej oceny ryzyka (QRA) podjętej na rzecz wspierania proponowanej inwestycji. 
Ostateczne wyniki QRA udostępniono opinii publicznej kilka dni po złożeniu wniosku. W 
trakcie rozpatrywania wniosku organ An Bord Pleanála skorzystał z doradztwa urzędu ds. 
zdrowia i bezpieczeństwa i przeprowadził siedmiodniowe przesłuchanie publiczne, w trakcie 
którego dwa dni przeznaczono na moduł dotyczący ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 
Podczas przesłuchania szczegółowo omówiono prawdopodobieństwo i konsekwencje ryzyka 
wycieku skroplonego gazu ziemnego do wody oraz możliwość zajścia takiego zdarzenia.
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Władze irlandzkie wyjaśniły, iż w świetle procesów, jakie zachodzą przy przeładunku 
skroplonego gazu ze statku na ląd, charakter i lokalizację procesu regazyfikacji, jak i 
bezpieczne przerwanie procesu w nagłych wypadkach, jakiekolwiek wycieki ciekłego gazu 
ziemnego będą chwilowe i minimalnej objętości.

Na podstawie powyższego An Bord Pleanála jako organ wydający zgodę był i jest zdania, że 
prawdopodobieństwo przedostania się skroplonego gazu ziemnego do wód u ujścia rzeki 
wynikające z funkcjonowania terminalu jest znikome, a zatem nie uważa, aby 
przeprowadzenie bardziej szczegółowej i odrębnej oceny zagrożeń dla środowiska morskiego 
było w tym wypadku uzasadnione.

Skumulowany wpływ w połączeniu z innymi planami i przedsięwzięciami 

Władze irlandzkie stwierdziły, że w momencie przeprowadzania oceny budowy terminalu 
LNG organ An Bord Pleanála nie wiedział o żadnych innych planach i przedsięwzięciach 
mających znaczenie dla ujścia rzeki. W szczególności cztery plany czy przedsięwzięcia 
przytoczone przez składającego petycję nie były znane organowi w momencie uzgadniania 
lub nie posiadały szczególnego statusu w tym czasie, tj. plany stworzenia węzła intensywnego 
wytwarzania energii elektrycznej, europejskiego węzła przeładunkowego, węzła energii 
odnawialnej oraz węzła magazynowania ropy i gazu. W gruncie rzeczy organ ds. planowania 
nadal nic nie wie o jakichkolwiek planach czy przedsięwzięciach w pełni odpowiadających 
powyższym opisom, chociaż odniesienie do stworzenia węzła intensywnego wytwarzania 
energii elektrycznej może nawiązywać do proponowanej budowy elektrowni w układzie 
parowo-gazowym o mocy 450 MW przy elektrowni Tarbert. Pozwolenie na budowę zostało 
wydane 3 grudnia 2010 r., prawie trzy lata po wydaniu pozwolenia na budowę terminalu 
LNG.

„Odpowiednia ocena” zgodna z dyrektywą siedliskową (art. 6 ust. 3)

Chociaż we wniosku czy dokumentacji związanej z oświadczeniem w sprawie oddziaływania 
na środowisko dla przedsięwzięcia LNG wyraźnie brakuje dokładnej terminologii, jak 
„przegląd dla odpowiedniej oceny i odpowiednia ocena”, to organ An Bord Pleanála uznał, że 
zasady i warunki zawarte w art. 6. ust. 3 dyrektywy siedliskowej zostały jednoznacznie i 
całkowicie spełnione. Oświadczenie w sprawie oddziaływania na środowisko było obszerne w 
odniesieniu do postępowania ze skutkami przedsięwzięcia występującymi w sąsiednich i 
pobliskich obszarach Natura 2000 z uwagi na założenia dotyczące ochrony tych miejsc. W 
szczególności w istotnych rozdziałach oświadczenia w sprawie oddziaływania na środowisko 
w odniesieniu odpowiednio do ekologii lądowej i wód słodkich oraz ekologii morskiej i 
obszarów przyujściowych wskazano, które gatunki i siedliska mają znaczenie dla właściwych 
obszarów Natura 2000.

Ponadto organ An Bord Pleanála zlecił niezależnemu konsultantowi ds. ekologii sporządzenie 
sprawozdania na temat proponowanego rozwoju, przeznaczył dłuższy okres czasu na 
przesłuchania, poddając pod dyskusję sprawy z zakresu ekologii, i ustalił w pozwoleniu 
trzynaście warunków dotyczących ochrony określonych gatunków i siedlisk oraz 
zapobiegania zanieczyszczeniu wody.

Na podstawie oświadczenia w sprawie oddziaływania na środowisko oraz wyżej 
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wspomnianego sprawozdania konsultanta ds. ekologii organ An Bord Pleanála jako organ 
wydający zgodę jest zdania, że warunki zawarte w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej zostały 
w pełni zrealizowane pod kątem oceny wydanej przed udzieleniem pozwolenia na tę 
inwestycję.

Na podstawie dodatkowych informacji przekazanych przez władze irlandzkie nie można 
wskazać żadnego naruszenia ustawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska w 
odniesieniu do terminalu LNG.


