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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0576/2011, внесена от Anna Marie Thøgersen, с датско 
гражданство, относно разширяване на газохранилище в зона от „Натура 
2000“ в Lille Torup в Северна Дания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от планираното разширение на газохранилище в 
Lille Torup в Северна Дания. Районът представлява зона от Натура 2000 и е включен в 
обхвата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания 
и на дивата флора и фауна. Разширението следва да бъде извършено посредством 
прочистване на солните каверни, при което ще бъдат изпуснати големи количества сол, 
вредни за околната среда хранителни вещества и тежки метали в разположения в 
съседство Limfjorden. Вносителката на петицията не е съгласна със заключенията в 
екологичното разрешително и доклада за оценка на въздействието върху околната 
среда, в които се твърди, че проектът няма да има съществено неблагоприятно 
въздействие върху засегнатите местообитания, като поради това тя призовава 
Европейския парламент да извърши разследване относно това, дали това разширение на 
газохранилището и свързаното с него изпускане на солени води в Limfjorden се намират 
в съответствие с разпоредбите на Директивата за местообитанията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Oтговор на Комисията, получен на 27 януари 2012 г.
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На равнище ЕС опазването на природата се регулира от Директива 2009/174/EО1

(Директива за птиците) и Директива 92/43/ЕИО2 (Директива за местообитанията). 
Целта на тези директиви е да осигурят добър природозащитен статус на 
местообитанията и видовете, които попадат в техния обхват. Като ключова мярка за 
постигането на това държавите членки трябва да посочат обекти като специални 
защитени зони (SPA) за птици съгласно Директивата за птиците и като специални 
защитени зони (SAC) за местообитания и видове, които попадат в обхвата на 
Директивата за местообитанията. Тези територии образуват мрежата „Натура 2000“.

Преди да получат разрешително, проектите, които могат да имат значително 
въздействие върху територия от Натура 2000, следва да бъдат подложени на подходяща 
оценка по отношение на целите на съхраняването на територията. Проектът може да 
получи разрешително единствено ако оценката покаже, че той няма да засегне целостта 
на въпросната територия. Проектите, които ще окажат значително въздействие върху 
територия от „Натура 2000”, могат да получат разрешително само поради липса на 
алтернативно решение, наложителни причини от по-важен обществен интерес и при 
наличие на компенсаторни мерки за осигуряване на съгласуваност с мрежата „Натура 
2000“ (член 6 от Директивата за местообитанията).

В този случай, петицията, както и свързаните с нея оплаквания, получени от 
Комисията, показват, че въпросният проект е преминал процес на оценка. Изразените 
опасения са свързани с качеството и пълнотата на тази оценка.

Заключение

В момента Комисията прави оценка на въпросите, повдигнати от вносителката на 
петицията, както и на други свързани оплаквания, с оглед идентифициране на всяко 
възможно нарушение на законодателството на ЕС за опазване на природата.

4. Допълнителен отговор на Комисията (преразгледан), получен на 27 юни 
2012 г.

Комисията е получила идентична жалба от вносителя на петицията, както и жалба по 
същия въпрос от друг жалбоподател. Комисията разглежда петицията и свързаните с 
нея жалби съвместно.

Разширяването на хранилището се осъществява чрез изплакване на съществуващата 
каверна в подземен солен купол (който представлява газохранилището) с вода от залив 
в близост, разположен в рамките на зона по „Натура 2000”. Използваната вода от 
изплакването след това се разрежда до нейната първоначална соленост и се връща в 
залива при постоянно наблюдение.

След първоначална оценка, Комисията не е в състояние веднага да посочи нарушение 
на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Следователно, с писмо от 20 
декември 2011 г. Комисията е препратила въпросник до жалбоподателите с искане за 

                                               
1 ОВ L 20, 26.01.10, стр. 7
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г.. 7.
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допълнителна информация. Попълнените въпросници са получени от Комисията през 
февруари 2012 г.  Те, обаче, не предоставят съществена нова информация относно 
евентуално нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда.

Заключение

Комисията продължава оценката си на петицията и свързаните с нея жалби, 
включително получената допълнителна информация, с оглед идентифициране на 
евентуално нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда.


