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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi tuo, kad planuojama plėsti dujų saugyklą netoli Lille Torupo 
(Šiaurės Danija). Ši teritorija priklauso ekologiniam tinklui „Natura 2000“, todėl jai taikoma 
Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. 
Plėsti saugyklą planuojama užtvindant druskos urvus, tačiau dėl to į netoliese esantį 
Limfjordą bus išplauta dideli kiekiai druskos, aplinkai žalingų maistinių medžiagų ir sunkiųjų 
metalų. Peticijos pateikėja nesutinka su aplinkosauginio patvirtinimo ir PAV išvadomis, 
kuriose teigiama, kad projektas neturės didelio neigiamo poveikio atitinkamoms buveinėms, ir 
todėl prašo Europos Parlamento ištirti, ar toks dujų saugyklos išplėtimas ir tai, kad į 
Limfjordą bus išplauta daug druskos, suderinama su Buveinių direktyvos nuostatomis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„ES lygmeniu aplinkos apsauga reglamentuojama pagal Direktyvą 2009/174/EB1 (Paukščių 
direktyva) ir Direktyvą 92/43/EEB2 (Buveinių direktyva). Šiomis direktyvomis siekiama 
užtikrinti tinkamą direktyvomis saugomų buveinių ir rūšių apsaugą. Valstybės narės turi 
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nustatyti teritorijas, kurios būtų priskiriamos specialioms apsaugos teritorijoms (angl. SPA), 
kuriose pagal Paukščių direktyvą būtų saugomi paukščiai, ir specialioms saugomoms 
teritorijoms (angl. SAC), skirtoms pagal Buveinių direktyvą saugomų buveinių ir rūšių 
apsaugai, – tai pagrindinė priemonė šiam tikslui pasiekti. Šios teritorijos sudaro tinklą „Natura 
2000“.

Prieš išduodant leidimą projektams, kurie gali daryti didelį poveikį tinklo „Natura 2000“ 
teritorijai, jie turi būti tinkamai įvertinti, atsižvelgiant į teritorijos apsaugos tikslus. Leidimas 
vykdyti projektą gali būti išduodamas tik tuo atveju, jei atliktas vertinimas parodo, kad 
projektas neturės įtakos teritorijos vientisumui. Leidimas vykdyti projektus, kurie darys didelį 
poveikį „Natura 2000“ teritorijai, gali būti išduodamas tik jei nėra kitų alternatyvių 
sprendimų, jei juos būtina vykdyti dėl įpareigojančių viršesnio visuomenės intereso priežasčių 
ir jei teikiamos kompensavimo priemonės „Natura 2000“ tinklo vientisumui užtikrinti 
(Buveinių direktyvos 6 straipsnis).

Šiuo atveju, peticijoje, kaip ir susijusiuose Komisijos gautuose skunduose, nurodoma, kad 
buvo atliktas minimo projekto vertinimas. Susirūpinimas reiškiamas dėl vertinimo kokybės ir 
išsamumo.

Išvada

Šiuo metu Komisija vertina peticijos pateikėjo iškeltus klausimus, taip pat kitus susijusius 
skundus, siekdama nustatyti, ar nebuvo pažeisti ES gamtos srities teisės aktai.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. birželio 27 d.

„Komisija gavo tokį patį skundą iš peticijos pateikėjos, taip pat skundą tuo pačiu klausimu iš 
kito pateikėjo. Peticiją ir su ja susijusius skundus Komisija nagrinėja kartu.

Dujų saugyklos išplėtimas vykdomas netoliese esančios įlankos, kuri patenka į „Natura 2000“ 
teritoriją, vandeniu užtvindant urvus požeminiame druskos kupole (čia ir yra dujų saugykla). 
Užtvindymui panaudotas vanduo vėl atskiedžiamas iki pirminio druskingumo ir grąžinamas į 
įlanką, procesą nuolat stebint.

Atlikusi pirminį vertinimą, Komisija negalėjo iškart nustatyti, ar buvo pažeisti ES gamtos 
srities teisės aktai. Todėl 2011 m. gruodžio 20 d. laiške Komisija skundo pateikėjams išsiuntė 
klausimyną su prašymu pateikti papildomos informacijos. 2012 m. vasarį Komisijai buvo 
atsiųsti atsakymai į klausimus. Tačiau juose nepateikta naujos svarbios informacijos dėl 
galimo ES gamtos srities teisės aktų pažeidimo.

Išvada

Komisija tęsia peticijos ir su ja susijusių skundų, taip pat gautos papildomos informacijos, 
vertinimą, siekdama nustatyti galimus ES gamtos srities teisės aktų pažeidimus.“


