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egy gáztározó kibővítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja egy Dánia északi részén, Lille Torup közelében található 
gáztározó tervezett kibővítését. A terület Natura 2000 terület, amely a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv 
(élőhelyvédelmi irányelv) hatálya alá tartozik. A gáztározó bővítésére a sókavernák 
öblítésével kerül sor, az öblítés révén pedig nagy mennyiségű só, a környezetet károsító 
tápanyag és nehézfém kerülne a közeli Limfjordba. A petíció benyújtója nem ért egyet a 
környezetvédelmi engedély és a környezetvédelmi hatásvizsgálatról készült jelentés 
következtetéseivel, amelyek szerint a projekt nem gyakorol lényeges negatív hatást az érintett 
élőhelyekre. Ezért annak vizsgálatára kéri az Európai Parlamentet, hogy a gáztároló 
kibővítése, és a bővítésből következően a só kiöblítése a Limfjordba mennyiben áll 
összhangban az élőhelyvédelmi irányelv rendelkezéseivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.
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A természetvédelmet uniós szinten a 2009/174/EK irányelv1 (madárvédelmi irányelv) és a 
92/43/EGK irányelv2 (élőhelyvédelmi irányelv) szabályozza. Ezen irányelvek célja a hatályuk 
alá tartozó élőhelyek és fajok megfelelő védettségi helyzetének biztosítása. E célkitűzés 
elérésének legfőbb intézkedéseként a tagállamoknak a madarak számára a madárvédelmi 
irányelv szerinti különleges madárvédelmi területeket (KMT), az élőhelyvédelmi irányelv 
hatálya alá tartozó élőhelyek és fajok számára pedig különleges természetmegőrzési 
területeket kell kijelölniük. E területek alkotják a Natura 2000 hálózatot.

Engedélyezés előtt a terület védelmével kapcsolatos célkitűzések tekintetében megfelelő 
vizsgálatot kell folytatni minden olyan projekt esetében, amely valószínűleg jelentős hatással 
lesz valamely Natura 2000 területre. A projekt kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha 
a vizsgálat szerint nem befolyásolja a természeti terület épségét. A valamely Natura 2000 
területre várhatóan jelentős hatással lévő projektek kizárólag abban az esetben 
engedélyezhetők, ha alternatív megoldás nem létezik, ha azok a közérdeken alapuló 
kényszerítő ok miatt szükségesek, és ha kiegyenlítő intézkedésekkel biztosítják a Natura 2000 
hálózat koherenciáját (az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikke).

Ebben az ügyben a petíció, illetve az e tárgyban a Bizottsághoz érkezett panaszok azt 
mutatják, hogy a szóban forgó projektre nézve elvégezték a vizsgálati eljárást. A 
megfogalmazott aggályok a vizsgálat minőségével és teljességével kapcsolatosak.

Következtetés

A Bizottság jelenleg vizsgálja a petíció benyújtója által felvetett kérdéseket, illetve az egyéb 
kapcsolódó panaszokat annak megállapítása érdekében, hogy megsértették-e az Unió 
természetvédelmi jogszabályait.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2012 június 27.

A Bizottsághoz már korábban is érkezett egy azonos tartalmú petíció a petíció benyújtójától, 
illetve már egy második panaszos is nyújtott be panaszt ugyanebben a témában. A Bizottság a 
petíciót és a kapcsolódó panaszokat együttesen kezeli.

A tározó tervezett kibővítése a gáztározó részét képező földalatti sókupolában található 
kaverna kiöblítésével valósul meg, a Natura 2000 területen található közeli öböl vizének 
felhasználásával. Majd az öblítésre használt vízet visszahígítják eredeti sótartalmára, és 
folyamatos ellenőrzés mellett kerül vissza az öbölbe.

Az elsődleges vizsgálat alapján a Bizottság nem tudta azonnal megállapítani az uniós 
természetvédelmi jogszabályok megsértését. Ezért a Bizottság 2011. december 20-án kelt 
levelében kérdőívet továbbított a panaszosoknak, melyben kiegészítő tájékoztatást kért. A 
kitöltött kérdőíveket a Bizottság 2012 februárjában kapta meg. Ezek azonban nem nyújtottak 
lényeges új információkat az uniós természetvédelmi jogszabályok esetleges megsértésére 
vonatkozóan.

                                               
1 HL L 20., 2010.1.26., 7. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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Következtetés

A Bizottság folytatja a petícióra és a kapcsolódó panaszokra, beleértve a kiegészítő 
információkra vonatkozó vizsgálatát annak megállapítása érdekében, hogy megsértették-e az 
Unió természetvédelmi jogszabályait. 


