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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.6.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0576/2011 της Anna Marie Thøgersen, δανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την επέκταση μονάδας αποθήκευσης φυσικού αερίου σε περιοχή Natura 
2000 στη Lille Torup της βόρειας Δανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για τη σχεδιαζόμενη επέκταση μονάδας αποθήκευσης φυσικού 
αερίου κοντά στην περιοχή Lille Torup στη βόρεια Δανία. Η περιοχή είναι μέρος του δικτύου 
Natura 2000 και καλύπτεται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η επέκταση θα 
πραγματοποιηθεί μέσω της άρδευσης των σπηλαίων άλατος, γεγονός το οποίο θα 
απελευθερώσει μεγάλες ποσότητες άλατος, επιβλαβείς για το περιβάλλον ουσίες και βαρέα 
μέταλλα στο παρακείμενο Limfjord. Η αναφέρουσα διαφωνεί με τα συμπεράσματα της 
περιβαλλοντικής έγκρισης και της ΕΠΕ, η οποία αναφέρει ότι το έργο δεν θα έχει σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στους εν λόγω οικοτόπους και ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει κατά πόσον η παρούσα επέκταση της μονάδας αποθήκευσης 
φυσικού αερίου και η συνακόλουθη άρδευση άλατος στο Limfjord συνάδουν με τις διατάξεις 
της οδηγίας για τους οικοτόπους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012.

Σε επίπεδο ΕΕ, η προστασία της φύσης ρυθμίζεται από την οδηγία 2009/174/ΕΚ1 (οδηγία για 
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τα πτηνά) και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ1 (οδηγία για τους οικοτόπους). Στόχος αυτών των 
οδηγιών είναι η διατήρηση της καλής κατάστασης των οικοτόπων και των ειδών που 
καλύπτονται από τις οδηγίες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι σημαντικό τα κράτη 
μέλη να χαρακτηρίσουν ορισμένες περιοχές ως ειδικές ζώνες προστασίας (ΕΖΠ) των πτηνών 
βάσει της οδηγίας για τα πτηνά και ως ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) των οικοτόπων και 
των ειδών βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Οι περιοχές αυτές αποτελούν το δίκτυο 
Natura 2000.

Τα έργα με δυνητικές σημαντικές επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000 πρέπει να 
υποβάλλονται, προτού εγκριθούν, στη δέουσα διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Το έργο μπορεί να εγκριθεί μόνο 
εφόσον εκτιμηθεί ότι δεν θα επηρεάσει την ακεραιότητα της περιοχής. Τα έργα με 
σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή Natura 2000 μπορούν να εγκριθούν μόνο εάν δεν 
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, εάν η υλοποίησή τους είναι αναγκαία για επιτακτικούς 
λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και εάν λαμβάνονται αντισταθμιστικά μέτρα για τη 
διασφάλιση της συνοχής του δικτύου Natura 2000 (άρθρο 6 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους).

Στην περίπτωση αυτή, η αναφορά, καθώς και οι σχετικές καταγγελίες που έχει λάβει η 
Επιτροπή, δείχνουν ότι το εν λόγω έργο έχει υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης. Ο 
προβληματισμός που εκφράζεται αφορά την ποιότητα και την πληρότητα της εκτίμησης.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τα ζητήματα που θίγει η αναφέρουσα καθώς και άλλες 
συναφείς καταγγελίες προκειμένου να εντοπίσει πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ 
για τη φύση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 
27 Ιουνίου 2012.

Η Επιτροπή έλαβε από την αναφέρουσα, καθώς και από δεύτερο καταγγέλλοντα, την ίδια 
καταγγελία σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Η Επιτροπή εξετάζει την αναφορά και τις 
συναφείς καταγγελίες από κοινού.

Η επέκταση της μονάδας αποθήκευσης θα πραγματοποιηθεί με πλύση υπάρχουσας 
κοιλότητας σε υπόγεια σπηλιά άλατος (η οποία θα χρησιμεύσει για αποθήκευση φυσικού 
αερίου) με νερό από παρακείμενο κόλπο που βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000. Η 
συγκέντρωση αλατούχων ενώσεων στο νερό θα επανέλθει σε φυσιολογικό επίπεδο και η 
επιστροφή του νερού στον κόλπο θα τελεστεί υπό συνεχή παρακολούθηση.

Βάσει αρχικής αξιολόγησης, η Επιτροπή δεν εντόπισε άμεσα παραβίαση της νομοθεσίας της 
ΕΕ σχετικά με τη φύση. Επομένως, στις 20 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή 
στους καταγγέλλοντες στην οποία τους διαβίβαζε ερωτηματολόγιο ζητώντας περαιτέρω 
πληροφορίες. Η Επιτροπή έλαβε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τον Φεβρουάριο του 
2012.  Εντούτοις, δεν παρασχέθηκαν ουσιαστικές νέες πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη 
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παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συνεχίζει την εξέταση της αναφοράς και των συναφών καταγγελιών, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών πληροφοριών που έλαβε, ώστε να εντοπίσει 
ενδεχόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση.


