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Ref.: Petiția nr. 0013/2008, adresată de John McElligott, de cetățenie irlandeză, în 
numele Asociației Rezidenților din Kilcolgan, privind presupusele încălcări ale 
Directivei 2001/42/CE privind evaluarea strategică de mediu în legătură cu 
aprobarea și proiectarea unui terminal de gaz natural lichefiat (GNL) în imediata 
apropiere a estuarului râului Shannon (Irlanda)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică procedura rapidă de planificare aplicată de guvernul irlandez în cazul 
construcției unui terminal GNL în proximitatea estuarului Shannon (Irlanda). Acesta 
consideră că au fost încălcate Directiva CE privind evaluarea strategică de mediu și Directiva 
Seveso II. Potrivit explicațiilor petiționarului, procedura rapidă a fost aplicată în baza legii 
privind dezvoltarea și urbanismul din 2006, care permite aprobarea anumitor proiecte în lipsa 
unei consultări publice. Petiționarul susține că proiectul a fost modificat pentru a se evita 
obligativitatea unei evaluări strategice de mediu și solicită Parlamentului European să 
investigheze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008

Petiționarul critică procedura rapidă de planificare aplicată de guvernul irlandez în cazul 
construcției unui terminal GNL în proximitatea estuarului Shannon (Irlanda). Acesta 
consideră că au fost încălcate Directiva CE privind evaluarea strategică de mediu și Directiva 
Seveso II. Potrivit explicațiilor petiționarului, procedura rapidă a fost aplicată în baza legii 
privind dezvoltarea și urbanismul din 2006, care permite aprobarea anumitor proiecte în lipsa 
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unei consultări publice. Petiționarul susține că proiectul a fost modificat pentru a se evita 
obligativitatea unei evaluări strategice de mediu și solicită Parlamentului European să 
investigheze cazul. 

Divizarea proiectului

Petiționarul prezintă argumente potrivit cărora proiectul a fost divizat (depozitarea GNL, 
gazoductul, ruta și furnizarea de energie electrică).  Divizarea proiectului implică împărțirea 
acestuia în diferite părți.  În acest caz, opinia Comisiei este că evaluarea impactului acoperă 
un singur proiect (gazul natural lichefiat).  Va fi necesar ca efectele (indirecte) cumulate cu 
alte proiecte să fie identificate pe parcursul evaluărilor existente ale impactului.

EIM

Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (cunoscută drept evaluarea impactului asupra mediului sau „Directiva 
EIM”), astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE2 și 2003/35/CE3, cuprinde 
construcția centralelor termice cu o putere termică mai mare de 300 megawați.  În cazul 
acestor proiecte, enumerate în anexa I, directiva prevede că, înainte de eliberarea autorizației 
de construcție, proiectele care pot avea efecte importante asupra mediului fac obiectul unei 
evaluări a efectelor acestora asupra mediului. În timpul procedurii EIM, publicul trebuie să fie 
consultat, iar decizia finală de a acorda sau refuza autorizația de construcție trebuie să țină 
seama de rezultatele EIM sau ale consultării publice.

Potrivit informațiilor furnizate de petiționar, a fost realizată o EIM, aspectele de mediu au fost 
luate în considerare în mod corespunzător, iar publicul a avut dreptul de a răspunde și de a-și 
exprima opinia în termen de 6 săptămâni.  Timpul alocat consultărilor publice este lăsat la 
latitudinea statului membru.

SEA

Directiva 2001/42/CE4 (evaluarea strategică de mediu sau Directiva SEA) se aplică planurilor 
și programelor.  La articolul 3 alineatul (2), aceasta stabilește că planurile de utilizare a 
terenurilor [care stabilesc cadrul pentru viitoarea autorizație de construcție a proiectelor 
enumerate în anexele I și II la Directiva 85/337/CEE (Directiva EIM)] urmează să facă 
obiectul unei SEA, cu o singură excepție: articolul 3 alineatul (3) stipulează că ar putea fi 
scutite planurile pentru zone mici la nivel local.  În legislația sa națională, Irlanda a definit 
această posibilă putere discreționară cu referire la zonele cu o populație de 10 000 de 
locuitori.

Petiționarul susține că planul comunitar de dezvoltare a fost modificat pentru a permite o 
schimbare de utilizare de la rural la industrial.  Se pare că planul de dezvoltare a fost 
modificat în lipsa cerinței privind SEA (a fost realizată o verificare și s-a concluzionat că nu 
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era necesară nicio evaluare a impactului).  Independent de petiție, Comisia s-a îndoit de 
conformitatea legislației irlandeze cu privire la măsura în care SEA este mai mult 
discreționară decât automată pentru modificările planurilor de amenajare a teritoriului 
menționate în petiție (Încălcarea nr. 2007/2166).  

Seveso

Directiva Seveso II1 se aplică unor astfel de terminale conform cantității de gaz prezente: 
numai unele cerințe se aplică terminalelor care conțin de la 50 la 200 de tone (sit de tip 
inferior); toate cerințele se aplică terminalelor care conțin mai mult de 200 de tone 
(amplasament de tip superior). În scopul directivei, amplasamentul se referă la întreaga zonă 
controlată de un operator în care sunt prezente substanțe periculoase, inclusiv infrastructura 
sau activitățile comune sau aferente. Cu toate acestea, este exclus transportul substanțelor 
periculoase în conducte în afara amplasamentului. Mai multe dispoziții ale directivei se aplică 
deja înainte ca operatorul să înceapă construcția sau operațiunea. Dispozițiile privind 
amenajarea teritoriului prevăd controlul amplasării noilor situri. Statele membre trebuie să 
asigure că toate autoritățile competente și autoritățile de planificare responsabile cu luarea 
deciziilor în domeniu instituie proceduri de consultare corespunzătoare pentru a asigura faptul 
că este disponibilă consultanța tehnică privind riscurile care pot surveni în legătură cu situl în 
momentul luării deciziilor.

Pe baza informațiilor furnizate, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a EIM în legătură 
cu procedura pentru proiectul în cauză. 

În privința SEA, Comisia a inițiat un schimb de opinii cu autoritățile irlandeze privind 
conformitatea cu Directiva 2001/42/CE a legislațiilor naționale care au fost utilizate pentru a 
considera că SEA nu este necesară în acest caz. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Documentele suplimentare prezentate de petiționar au fost analizate de Comisie și pe baza 
acestora s-au formulat următoarele comentarii.

SEA

Directiva 2001/42/CE2 (evaluarea strategică de mediu sau Directiva SEA) se aplică planurilor 
și programelor.  La articolul 3 alineatul (2), aceasta stabilește că planurile de utilizare a 
terenurilor [care stabilesc cadrul pentru viitoarea autorizație de construcție a proiectelor 
enumerate în anexele I și II la Directiva 85/337/CEE (Directiva EIM)] urmează să facă 
obiectul unei SEA, cu o singură excepție: articolul 3 alineatul (3) stipulează că ar putea fi 
scutite planurile pentru zone mici la nivel local.  În schimb, este necesară efectuarea unei 
verificări preliminare (o evaluare pentru a determina dacă SEA este sau nu necesară).  În 
legislația sa națională, Irlanda a definit această posibilă putere discreționară cu referire la 
zonele cu o populație de 10.000 de locuitori.  Informațiile furnizate de petiționar 
demonstrează că populația afectată depășește 10 000 de persoane.  

                                               
1JO L 10, 14.1.1997, p. 13.
2 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
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A fost efectuată o verificare preliminară în momentul propunerii de reclasificare a terenurilor 
rurale în terenuri industriale. În urma procesului de verificare, s-a ajuns la concluzia că SEA 
nu era necesară deoarece „se pare că SEA nu este necesară în acest caz din moment ce este 
improbabil ca modificarea propusă să aibă drept rezultat evoluții care să producă efecte 
semnificative asupra mediului.”  Petiționarul contestă decizia luată în urma verificării, 
susținând că expertul independent care a efectuat verificarea nu era la curent cu faptul că zona 
urma să fie destinată unei activități care probabil va avea un impact semnificativ asupra 
mediului (adică, în acest caz, terminalul GNL).  În plus, 10 hectare din zonă se află în ape din 
cadrul ASC (arie specială de conservare), iar situl este înconjurat de pământ și apă din cadrul 
ASC, APN (arii aparținând patrimoniului natural) și APS (arie de protecție specială).  
Autoritatea responsabilă cu planificarea s-a declarat satisfăcută de faptul că „problemele de 
mediu importante referitoare la orice proiect de construcție pe terenurile respective vor fi 
rezolvate printr-un EIS (sistem de informații privind mediul)”.

De asemenea, Comisia este preocupată de discrepanța din abordarea autorităților irlandeze, 
care au tratat problema construcțiilor aplicând legislația rapidă pentru „proiecte strategice”, pe 
când acestea nu necesitau o SEA.  Într-adevăr, una dintre problemele semnalate de petiționar 
este modul în care Irlanda a folosit Legea din 2006 privind amenajarea și dezvoltarea 
teritoriului (așa numita „Infrastructură strategică”) pentru a avea, conform autorităților 
irlandeze, o procedură de autorizare mai eficientă pentru construirea de infrastructuri 
strategice. Această procedură prevede ca proiectele legate de unele tipuri de infrastructură să 
primească autorizația directă de cadastru din partea Autorității de amenajare a teritoriului (An 
Bord Pleanala), evitând astfel autoritățile locale.  Aceasta înseamnă, de asemenea, că publicul 
își pierde dreptul de participare și contestare în procesul de amenajare a teritoriului.

EIM

Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (cunoscută drept evaluarea impactului asupra mediului sau „Directiva 
EIA”), astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE2 și 2003/35/CE3, cuprinde 
construcția centralelor termice cu o putere termică mai mare de 300 megawați.  Proiectul de 
față (gaz natural lichefiat) a fost supus unei proceduri EIM, iar opinia publică a fost 
consultată.  Cu toate acestea, petiționarul prezintă argumente potrivit cărora proiectul a fost 
divizat (depozitarea GNL, gazoductul, ruta și furnizarea de energie electrică).  Divizarea 
proiectului implică împărțirea acestuia în diferite părți.  În conformitate cu Directiva EIM, 
efectele cumulative (indirecte) cu alte proiecte trebuie identificate în cursul respectivelor 
evaluări de impact asupra mediului, pentru a garanta că este posibilă evaluarea impactului 
general al proiectelor respective. Pe baza informațiilor primite, nu este clar dacă efectele 
cumulative au fost luate în considerare în acest caz.

Seveso

Prevederile Directivei Seveso II relevante pentru această construcție au fost subliniate în 
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comunicarea anterioară adresată Comisiei pentru petiții. Pe baza informațiilor primite până în 
prezent, nu există dovezi de încălcare a acestei directive în cazul de față.

Pe baza informațiilor suplimentare furnizate, Comisia a decis să abordeze chestiunile 
menționate anterior cu autoritățile irlandeze. 

5. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Pe baza informațiilor suplimentare primite, Comisia a concluzionat că nu există dovezi care să 
indice o încălcare a Directivei Seveso. În ceea ce privește conformitatea cu Directivele SEA și 
EIM, Comisia a inițiat o procedură „EU Pilot” pentru a solicita autorităților irlandeze să 
furnizeze informații suplimentare.

Autoritățile irlandeze au fost invitate să facă observații cu privire la caracterul adecvat al 
procesului de verificare întreprins în acest caz, în special, în ceea ce privește afirmația 
petiționarului conform căreia verificarea nu a ținut cont de destinația terenurilor în urma 
reclasificării (și anume construcția acestui terminal GNL). 

De asemenea, li s-a solicitat să facă observații cu privire la faptul că, în scopul SEA, 
reclasificarea a fost tratată aparent ca fiind de importanță locală, în timp ce, în scopul luării 
deciziilor în cadrul proiectului, terminalul GNL a fost tratat ca având o importanță strategică 
națională (aplicarea Legii privind infrastructura strategică). 

Mai mult, acestea au fost invitate să facă observații cu privire la motivul pentru care 
reclasificarea utilizării terenurilor pentru acest proiect nu a fost supusă unei SEA (ci numai 
unei verificări). Deși se încadrează sub pragul stabilit de Irlanda pentru o zonă cu o populație 
de 10 000 de locuitori, s-a sugerat că folosirea unui astfel de prag al populației nu era 
suficientă pentru a ține în mod adecvat seama de importanța mai mare a acestui sit, de 
exemplu, 10 de hectare din zonă se află în apele din cadrul SAC și situl este înconjurat de
situri NATURA 2000 (SAC1 și SPA2) și NHA3. 

Autoritățile irlandeze au răspuns că, pe baza procesului de verificare SEA, nu a fost necesară 
o SEA completă pentru reclasificarea celor 189 de hectare. Copia deciziei și motivația 
acesteia au fost puse la dispoziție pentru consultare publică, în conformitate cu legislația 
comunitară și națională.

Reglementările irlandeze în materie de amenajare și dezvoltare a teritoriului (SEA) din 2004 
(SI nr. 436 din 2004) prevăd că o SEA completă este obligatorie peste un prag al populației de 
10 000 de locuitori; sub acest prag, este o chestiune care ține de autoritatea responsabilă cu 
amenajarea teritoriului, aceasta trebuind să evalueze, în baza unui raport de verificare, dacă o 
modificare propusă la un plan ar avea efecte semnificative asupra mediului, justificând astfel 
o SEA. 
                                               
1 SAC – arie specială de conservare desemnată de statele membre în conformitate cu Directiva privind 
habitatele.
2 SPA – arie de protecție specială desemnată în conformitate cu Directiva privind păsările.
3 NHA – o arie aparținând patrimoniului natural, desemnată în conformitate cu legislația irlandeză, este o arie 
considerată importantă pentru habitatele prezente sau o arie care adăpostește specii de plante și animale ale căror 
habitate au nevoie de protecție. 
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Raportul de verificare a subliniat că, la acel moment când nu existau indicații specifice cu 
privire la utilizările viitoare ale terenurilor sau la posibila activitate de natură industrială de pe 
terenurile care urmau să fie reclasificate, nu au fost identificate probleme de mediu specifice 
și semnificative.

Magnitudinea și extinderea spațială a efectelor (și anume, zona geografică și dimensiunea 
populației care ar putea fi afectată) au fost, de asemenea, luate în considerare în raportul de 
verificare, având în vedere suprafața terenului (189 ha) care ar fi urmat să fie reclasificat în 
conformitate cu modificarea propusă.  La recensământul din 2002, Ballylongford avea o 
populație de 405 locuitori, iar satul Tarbert 805 locuitori; prin urmare, s-a considerat că 
magnitudinea și extinderea spațială a efectelor probabile nu au fost semnificative în contextul 
zonei geografice și al populației care ar putea fi afectată.  Mai mult, întrucât zona care ar fi 
urmat să fie afectată de propunerea de reclasificare avea o populație cu mult sub pragul de 
10 000 de persoane pentru o SEA obligatorie, o astfel de abordare nu a fost necesară în aceste 
circumstanțe. 

Raportul de verificare SEA a admis că, deși terenurile nu au fost supuse niciunei desemnări de 
mediu în cadrul ASC, APS sau APN, acestea sunt situate în apropierea unui număr de zone 
desemnate pentru protecție în conformitate cu legislația națională și comunitară. Cu toate 
acestea, raportul a considerat că, având în vedere dimensiunea și extinderea zonelor 
desemnate, natura localizată a terenurilor care ar fi urmat să fie reclasificate și măsurile de 
atenuare impuse de politicile și standardele prezentate în orientările privind amenajarea 
teritoriului la nivel local și național, era puțin probabilă existența unui impact semnificativ 
asupra mediului în aceste zone. Raportul de verificare a susținut, de asemenea, că modificarea 
propusă nu a fost considerată ca având vreun efect semnificativ asupra zonelor desemnate, 
întrucât măsurile politice de reglementare au fost puse în aplicare în cadrul Planului de 
dezvoltare al comitatului Kerry, cu scopul de a proteja și a atenua propunerile de dezvoltare 
din vecinătatea sau care afectează în vreun fel o arie desemnată ASC, APS sau APN.   

Raportul de verificare a luat în considerare, de asemenea, natura cumulativă a efectelor. 
Acesta a considerat că există un potențial pentru un impact cumulativ, datorită dimensiunii 
terenului care ar fi urmat să fie reclasificat. Cu toate acestea, având în vedere baza probabilă 
de dezvoltare pe etape a acestor terenuri și prevederea unor măsuri de atenuare adecvate prin 
intermediul procesului de gestionare a dezvoltării, s-a considerat că orice potențial impact 
cumulativ ar putea fi atenuat prin intermediul acestui proces.

Pe baza, inter alia, a considerațiilor de mai sus, raportul de verificare a concluzionat că 
modificarea propusă nu era susceptibilă să aibă efecte semnificative asupra mediului. 

Autoritățile irlandeze au fost invitate să facă observații cu privire la afirmația petiționarului 
conform căreia Directiva EIM nu a fost aplicată în mod corespunzător, întrucât impactul 
cumulativ al tuturor proiectelor de pe acest sit nu a beneficiat de atenția cuvenită, și anume 
deoarece s-a recurs la „divizarea” proiectului.

În ceea ce privește problema divizării proiectului, autoritățile irlandeze au menționat raportul 
de inspecție (PL08.PA0002) din 14 martie 2008, care recomanda An Pleanála Bord 
(Autoritatea de amenajare a teritoriului pentru aplicațiile de dezvoltare) să acorde autorizația 
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pentru dezvoltare, pe baza motivelor, considerentelor și în condițiile prevăzute în raportul de 
inspecție.  Raportul de inspecție a remarcat faptul că promotorul proiectului era pe deplin 
conștient de necesitatea de a avea în vedere, într-o oarecare măsură, problemele auxiliare, de 
exemplu, cele referitoare la gazoduct, în cadrul aplicației generale, pentru a evita divizarea 
proiectului și a adus în mod clar acest lucru la cunoștința solicitanților, cu ocazia reuniunilor 
de preplanificare.   Raportul de inspecție a concluzionat că solicitantul a prezentat toate 
detaliile necesare în legătură cu aceste proiecte auxiliare și că realizarea prezentei aplicații, 
separat de proiectele auxiliare, nu putea fi considerată în mod rezonabil o stratagemă pentru a 
evita o evaluare a impactului asupra mediului.  În orice caz, o cerere de planificare pentru 
gazoductul în sine ar putea necesita depunerea unei declarații de impact asupra mediului.  

Analiza documentelor suplimentare furnizate de petiționar a generat următoarele observații:

Directiva SEA

La articolul 3 alineatul (2), Directiva SEA stabilește că planurile de utilizare a terenurilor 
[care stabilesc cadrul pentru viitoarea autorizație de construcție a proiectelor enumerate în 
anexele I și II la Directiva EIM)] trebuie să facă obiectul unei SEA, cu o singură excepție: 
articolul 3 alineatul (3) stipulează că ar putea fi scutite planurile pentru zone mici la nivel 
local. În schimb, este necesară efectuarea unei verificări preliminare (o evaluare pentru a 
determina dacă este necesară o SEA). În legislația sa națională, Irlanda a definit această 
posibilă putere discreționară cu referire la zonele cu o populație de 10.000 de locuitori. 
Comisia constată că autoritățile irlandeze au urmat prevederile legislației naționale transpuse. 
Includerea unor dispoziții de verificare preliminară (praguri de populație sau dimensiune) ar 
putea fi interpretată ca o deficiență a legislației naționale și ar putea indica faptul că 
autoritățile irlandeze au depășit marja de apreciere oferită de directivă în acest sens. Ca atare, 
problema pragurilor aferente verificării SEA ar trebui să facă obiectul unor clarificări 
suplimentare cu autoritățile irlandeze.

Directiva EIM

În conformitate cu Directiva EIM, efectele cumulative (indirecte) cu alte proiecte trebuie 
identificate în cursul respectivelor evaluări de impact asupra mediului, pentru a garanta că 
este posibilă evaluarea impactului general al proiectelor respective. Pe baza informațiilor 
suplimentare primite (raportul de inspecție), nu este clar dacă efectele cumulative au fost luate 
în considerare în acest caz.

Comisia va ridica problema transpunerii Directivei SEA cu privire la pragul de populație de 
10 000 de locuitori, care lasă la latitudinea autorităților irlandeze să stabilească dacă se 
impune o SEA completă. O reuniune cu autoritățile irlandeze responsabile cu planificarea este 
programată la începutul anului 2011 și va fi utilizată ca o oportunitate de a discuta această 
problemă. 

În ceea ce privește Directiva EIM, Comisia nu a constatat o încălcare a legislației UE pe baza 
informațiilor suplimentare furnizate.

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 16 decembrie 2011
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Comisia a organizat o reuniune cu autoritățile irlandeze la începutul anului 2011 și a primit 
informații suplimentare de la petiționar.

Informațiile prezentate de petiționar cu privire la calendarul discuțiilor privind proiectul de 
construcție a unui terminal GNL în comparație cu calendarul verificării SEA a scos la iveală 
noi dovezi.  În prezent, Comisia reexaminează acest aspect.

De asemenea, petiționarul a invocat o serie de elemente noi referitoare la respectarea 
Directivei EIM și a Directivei privind habitatele care sunt potențiale motive de îngrijorare –
lipsa unei evaluări a riscurilor pentru mediul marin, posibilul impact semnificativ asupra 
siturilor Natura 2000 și impactul cumulativ (alte planuri și proiecte în estuarul Shannon).  De 
asemenea, aceste aspecte vor fi discutate cu autoritățile irlandeze.

În ceea ce privește alte aspecte EIM, evaluarea alternativelor și dezafectarea terminalului 
GNL, Comisia nu consideră că există dovezi suficiente pentru a identifica o încălcare a 
Directivei EIM.

7. Răspunsul suplimentar al Comisiei (REV IV), primit la 27 iunie 2012

Comisia a ridicat problema terminalului de gaz natural lichefiat (GNL) (de lângă estuarul 
râului Shannon) la reuniunea cu autoritățile irlandeze și a primit clarificări suplimentare cu 
privire la următoarele chestiuni ridicate de către petiționar: verificarea SEA; evaluarea riscului 
marin al unei vărsări de GNL în apă; efectele cumulative ale acestui proiect și ale celorlalte 
planuri și proiecte din estuar; „evaluarea corespunzătoare” în conformitate cu Directiva 
Habitate [articolul 6 alineatul (3)]. Principalele informații obținute pot fi rezumate după cum 
urmează:

Verificarea SEA

Comisia a solicitat autorităților irlandeze să lămurească de ce proiectul GNL și alte acțiuni 
conexe nu au fost luate în considerare în cadrul procedurii de verificare SEA pentru 
modificarea Planului de dezvoltare a comitatului. 

Autoritățile irlandeze au răspuns că scopul modificărilor este de a regulariza și aplica 
politicile și obiectivele pe termen lung care vizează dezvoltarea acestor terenuri în scopuri 
industriale și eliminarea oricărei neînțelegeri cu privire la utilizarea acestora, astfel cum 
aceasta este prevăzută în Planul de dezvoltare a comitatului și în alte planuri anterioare.

Deși Consiliul a avut cunoștință de propunerea privind GNL în Shannon încă de la mijlocul 
anului 2006, acesta nu a avut nicio garanție că această propunere se va materializa (la fel cum 
alte propuneri anterioare nu s-au materializat nici ele) și, din acest motiv, nu ar fi fost adecvat 
să se evalueze o modificare legată de această propunere. S-a considerat că impactul oricărei 
propuneri specifice (inclusiv efectul cumulativ) va fi evaluat în cadrul procedurii EIM.

Evaluarea riscurilor marine

În ceea ce privește îngrijorarea eximată de petiționar cu privire la riscul vărsării de GHL în 
apă, autoritățile irlandeze au explicat faptul că declarația de impact asupra mediului prezentată 
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împreună cu cererea a inclus un rezumat al Evaluării cantitative a riscului (ECR), realizate în 
sprijinul acțiunilor propuse. ECR integrală a fost făcută publică la câteva zile după depunerea 
cererii.  Pe parcursul perioadei de evaluare a cererii, An Bord Pleanála a primit avizul 
Autorității pentru sănătate și siguranță și a organizat o audiere publică de șapte zile, două zile 
fiind consacrate chestiunilor de sănătate și siguranță, cu această ocazie discutându-se în 
detaliu probabilitatea și consecințele unei vărsări de GNL în apă.

Autoritățile irlandeze au explicat că, având în vedere procedeele utilizate pentru transferarea 
gazului lichid de pe nave pe coastă, natura procesului de regazificare și locul de desfășurare a 
acestuia, precum și închiderea de siguranță în caz de urgență, orice scurgere de gaz natural 
lichefiat ar putea fi doar momentană și minimă ca volum.  

Pe baza celor de mai sus, An Bord Pleanála, în calitatea sa de autoritate de aprobare, a 
considerat, și consideră în continuare, că nu există nicio probabilitate credibilă de amestec 
semnificativ al gazului natural lichid cu apa din estuar ca urmare a operațiunilor terminalului 
și, prin urmare, consideră că nu era necesară o evaluare mai detaliată și separată a riscului  
marin.

Efectele cumulative în contextul altor planuri și proiecte  

Autoritățile irlandeze au declarat că, în momentul evaluării terminalului GNL, An Bord 
Pleanála nu avea cunoștință de de alte planuri sau proiecte semnificative în estuar.  În special, 
cele patru planuri/proiecte citate de către petiționar, și anume centrala de producție intensivă 
de electricitate, planul privind platforma europeană de transbordare, centrala de energii 
regenerabile și centrul de stocare de petrol și gaz, nu erau cunoscute ca fiind aprobate sau ca 
având un oarecare statut la acel moment.  Consiliul nu are în continuare cunoștință de niciun 
plan/proiect care să corespundă pe deplin descrierilor, deși mențiunea cu privire la centrala de 
producție intensivă de electricitate ar putea să se refere la propunerea de construcție a unei 
centrale electrice cu turbină de gaz cu ciclu combinat de 450 de megawați la centrala electrică 
de la Tarbert, pentru care a fost acordată o autorizație la 3 decembrie 2010, la aproape trei ani 
de la acordarea autorizației pentru terminalul GNL.

„Evaluarea corespunzătoare” în conformitate cu Directiva Habitate [articolul 6 alineatul 
(3)]. 

Deși termenii exacți de „verificare pentru o evaluare corespunzătoare” și „evaluare 
corespunzătoare” nu sunt folosiți în mod specific în cadrul cererii și al declarației privind 
impactul asupra mediului referitoare la proiectul GNL, An Bord Pleanala consideră că 
principiile și cerințele de la articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate au fost respectate în 
mod clar și pe deplin. Declarația privind impactul asupra mediului a evocat în mod exhaustiv 
implicațiile proiectului pentru siturile Natura 2000 din vecinătate, luând în considerare 
obiectivele de conservare ale acestora.  În special, capitolele relevante din declarația privind 
impactul asupra mediului referitoare la ecologia terestră și a apei dulci și, respectiv, la 
ecologia marină și a estuarului țin seama de speciile și habitatele din siturile Natura 2000 în 
cauză. 

În plus, An Bord Pleanála a comandat unei agenții de consultanță ecologică independente un 
raport privind acțiunile propuse, a petrecut mult timp discutând aspecte ecologice în cadrul 
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audierii publice și a inclus în decizia sa de autorizare 13 condiții referitoare la protecția 
speciilor și habitatelor menționate, precum și la prevenirea poluării apei.   

Pe baza declarației privind impactul ecologic și al raportului agenției de consultanță ecologică 
menționat mai sus, An Bord Pleanála, în calitatea sa de autoritate de aprobare, este de părere 
că cerințele de la articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate au fost respectate pe deplin 
înaintea acordării autorizării de construcție.

Pe baza informațiilor suplimentare furnizate de către autoritățile irlandeze, nu se poate 
constata nicio încălcare a legislației UE din domeniul mediului în cazul terminalului GNL.


