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Temats: Lūgumraksts Nr. 0576/2011, ko iesniedza Dānijas valstspiederīgā Anna Marie 
Thøgersen, par gāzes krātuves paplašināšanu Natura 2000 teritorijā Lille 
Torup, Dānijas ziemeļdaļā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par plānoto gāzes krātuves paplašināšanu Lille Torup
tuvumā, Dānijas ziemeļdaļā. Šī teritorija atrodas Natura 2000 tīklā, un uz to attiecas Padomes 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.
Paplašināšanas dēļ tiks applūdinātas sāls alas, tāpēc tuvējā Līmfjordā ieplūdīs liels daudzums 
sāls, videi kaitīgu biogēnu vielu un smago metālu. Lūgumraksta iesniedzēja nepiekrīt ne 
apstiprinājumam par atbilstību vides aizsardzības prasībām, ne arī IVN, kur apgalvots, ka 
projektam nebūs būtiska negatīva ietekme uz skartajām dzīvotnēm, un tāpēc viņa lūdz Eiropas 
Parlamentam izmeklēt, vai minētās gāzes krātuves paplašināšana un ar to saistītā sāls 
ieplūdināšana Līmfjordā atbilst Dzīvotņu direktīvas noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

„Dabas aizsardzību ES līmenī reglamentē Direktīva 2009/174/EK1 (Putnu direktīva) un 
Direktīva 92/43/EEK2 (Dzīvotņu direktīva). Šo direktīvu mērķis ir nodrošināt labu 
aizsardzības statusu direktīvās ietvertām dzīvotnēm un sugām. Lai to sasniegtu, dalībvalstīm 
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ir jānosaka īpaši aizsargājamas teritorijas (ĪAT), kas ir nozīmīgas putniem, saskaņā ar Putnu 
direktīvu un īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (ĪADT) attiecībā uz tām dzīvotnēm un 
sugām, kas ietvertas Dzīvotņu direktīvā. Šīs teritorijas veido Natura 2000 tīklu.

Pirms tiek piešķirta atļauja projektiem, kas var radīt būtisku ietekmi uz Natura 2000 teritoriju, 
ir jāveic atbilstošs ietekmes uz vidi novērtējums, ņemot vērā attiecīgās teritorijas saglabāšanas 
mērķus. Projektu var atļaut tikai tad, ja novērtējumā tiek konstatēts, ka projekts neietekmēs 
attiecīgās teritorijas viengabalainību. Projektus var atļaut, pat ja tiem ir būtiska ietekme uz 
Natura 2000 teritoriju, ja alternatīvu risinājumu trūkuma dēļ tie tomēr ir jāīsteno sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu labā, ar noteikumu, ka ir veikti kompensācijas pasākumi, lai 
nodrošinātu Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību (Dzīvotņu direktīvas 6. pants).

Šajā gadījumā lūgumrakstā, kā arī citās ar šo jautājumu saistītās sūdzībās, ko saņēmusi 
Komisija, ir norādīts, ka minētajam projektam ir veikts novērtējums. Bažas tiek izteiktas par
novērtējuma kvalitāti un pilnīgumu.

Secinājums

Komisija patlaban izvērtē lūgumraksta iesniedzējas ierosinātos jautājumus, kā arī citas ar šo 
gadījumu saistītās sūdzības nolūkā konstatēt, vai nav pārkāpti ES tiesību akti dabas 
aizsardzības jomā.”

4. Komisijas papildu atbilde (REV.), kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

„Komisija ir saņēmusi identisku sūdzību no lūgumraksta iesniedzējas, kā arī sūdzību no cita 
lūgumraksta iesniedzēja par šo pašu jautājumu. Komisija izskata šo lūgumrakstu vienlaikus ar 
saistītajām sūdzībām.

Gāzes krātuves paplašināšana notiek, skalojot pašreizējo sāls dobumu pazemes sāls kupolā 
(kas veido gāzes krātuvi), izmantojot ūdeni no tuvējā līča, kas atrodas Natura 2000 teritorijā. 
Skalošanā izmantotais ūdens pēc tam tiek atšķaidīts līdz sākotnējam sāļuma līmenim un  
novadīts atpakaļ līcī, veicot pastāvīgu uzraudzību.

Iepazīstoties ar sākotnējo novērtējumu, Komisija nevarēja uzreiz konstatēt ES vides jomas 
tiesību aktu pārkāpumu. Tādēļ 2011. gada 20. decembra vēstulē Komisija nosūtīja sūdzības 
iesniedzējiem aptauju ar lūgumu sniegt papildu informāciju. Aizpildītās aptaujas Komisija 
saņēma 2012. gada februārī.  Tomēr tajās netika sniegta būtiska jauna informācija, kas 
attiektos uz iespējamo ES vides jomas tiesību aktu pārkāpumu.

Secinājums

Komisija turpina lūgumraksta un saistīto sūdzību, tostarp saņemtās papildu informācijas, 
izvērtēšanu, lai konstatētu iespējamo ES vides jomas tiesību aktu pārkāpumu.” 


