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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0576/2011 af Anna Marie Thøgersen, dansk statsborger, om 
udvidelse af et gaslager i et Natura 2000-område i Lille Torup i det nordlige 
Danmark.

1. Sammendrag

Andrageren påklager den planlagte udvidelse af et gaslager i nærheden af Lille Torup i det 
nordlige Danmark. Området er et Natura 2000-område og omfattet af Rådets direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Udvidelsen skal foregå ved 
udskylning af saltkavernerne, hvorved der vil blive udledt store mængder salt, miljøskadelige 
næringsstoffer og tungmetaller i den nærliggende Limfjord. Andrageren er uenig med 
konklusionerne i miljøgodkendelsen og VVM-rapporten, hvori det hedder, at projektet ikke 
vil have væsentlig negativ indvirkning på de pågældende levesteder, og hun anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at undersøge, hvorvidt denne udvidelse af gaslageret og den heraf 
følgende udskylning af salt i Limfjorden er i overensstemmelse med habitatdirektivets 
bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

"På EU-plan reguleres naturbeskyttelse ved direktiv 2009/147/EF1 (fugledirektivet) og 
direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet). Målet med disse direktiver er at sikre en gunstig 
bevaringsstatus for de habitater og arter, der er omfattet af direktiverne. Som en vigtig 
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foranstaltning til at nå dette mål har medlemsstaterne udpeget områder som særligt beskyttede 
områder (SBO'er) for fugle i henhold til fugledirektivet og som særligt beskyttede områder for 
habitater og arter i henhold til habitatdirektivet. Disse områder udgør Natura 2000-nettet.

Projekter, der kan have en betydelig indvirkning på et Natura 2000-område, skal forud for 
godkendelsen underkastes en passende vurdering under hensyn til bevaringsmålsætningerne 
for området. Et projekt kan kun godkendes, hvis det fremgår af vurderingen, at projektet ikke 
vil påvirke områdets integritet. Projekter, der har stor indvirkning på et Natura 2000-område, 
kan kun tillades, hvis der ikke findes nogen alternative løsninger, hvis de anses for at være et 
bydende nødvendigt hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og hvis der træffes 
kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 
beskyttes (artikel 6 i habitatdirektivet).

I dette tilfælde fremgår det både af andragendet og relaterede klager, som Kommissionen har 
modtaget, at det pågældende projekt har gennemgået en vurderingsproces. De udtrykte 
bekymringer vedrører kvaliteten og fuldstændigheden af vurderingen.

Konklusion

Kommissionen er i øjeblikket i færd med at vurdere de spørgsmål, som andrageren har 
fremsat, såvel som andre relaterede klager med henblik på at påvise en eventuel overtrædelse 
af EU's naturlovgivning."

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 27. juni 2012.

Kommissionens har modtaget en lignende klage fra andrageren og en klage om samme 
spørgsmål fra en anden klager. Kommissionen behandler andragendet og klagerne sammen.

Udvidelsen af oplagringskapaciteten sker gennem udskylning af en eksisterende kaverne i en 
underjordisk salthorst (som udgør gaslageret) med vand fra en nærliggende bugt, der ligger i 
et Natura 2000-område. Spildevandet fra udskylningen udvandes derefter til det oprindelige 
saltindhold og ledes tilbage i bugten under konstant tilsyn.

Efter en foreløbig vurdering var Kommissionen ikke i stand til umiddelbart at konstatere 
overtrædelser af EU's naturlovgivning Med skrivelse af 20. december 2011 fremsendte 
Kommissionen derfor et spøgeskema til klagerne med anmodning om yderligere oplysninger. 
Kommissionen modtog de udfyldte spørgeskemaer februar 2012. De indeholdt imidlertid ikke 
væsentlige nye oplysninger om mulige overtrædelser af EU's naturlovgivning.

Konklusion

Kommissionen fortsætte sin vurdering af andragendet og de dertil hørende klager, herunder de 
yderligere oplysninger, som den har modtaget, med henblik på at konstatere eventuelle 
overtrædelser af U's naturlovgivning.


