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Suġġett: Petizzjoni 0576/2011, imressqa  minn Anna Marie Thøgersen, ta’ 
ċittadinanza Daniża, dwar l-espansjoni ta’ faċilità tal-ħażna ta’ gass f’żona 
tan-Natura 2000 f’Lille Torup fit-Tramuntana tad-Danimarka

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta dwar l-espansjoni ppjanata ta’ faċilità tal-ħażna ta’ gass fil-viċinanza 
ta’ Lille Torup fit-Tramuntana tad-Danimarka. Iż-żona hija żona tan-Natura 2000 u hija 
koperta mid-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa. L-espansjoni għandha sseħħ bl-irrigazzjoni tal-għerien tal-melħ, li 
twassal għar-rilaxx ta' kwantitajiet kbar ta’ melħ, nutrijenti perikolużi għall-ambjent u metalli 
tqal fil-kanal ta’ Limfjord li jinsab fil-viċin. Il-petizzjonanta ma taqbilx mal-konklużjonijiet 
tal-approvazzjoni ambjentali u tal-VIA, li jiddikjaraw li l-proġett mhux se jkollu impatt 
negattiv konsiderevoli fuq il-ħabitats inkwistjoni, u għalhekk titlob lill-Parlament Ewropew 
jinvestiga jekk din l-espansjoni tal-faċilità tal-ħażna ta’ gass u r-rilaxx konsegwenti tal-melħ 
fil-kanal ta’ Limfjord humiex konformi mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti skont 
informazzjoni l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Jannar 2012

Fil-livell tal-UE, il-protezzjoni tan-natura hija rregolata mid-Direttiva 2009/174/KE1 (id-
Direttiva dwar l-Għasafar) u d-Direttiva 92/43/KEE2 (id-Direttiva dwar il-Ħabitats). L-objettiv 
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ta’ dawn id-direttivi huwa li jiġi żgurat status ta’ konservazzjoni tajjeb tal-ħabitats u l-
ispeċijiet koperti mid-direttivi. Bħala miżura ewlenija biex jintlaħaq dan, l-Istati Membri 
għandhom jallokaw siti bħala żoni speċjali ta’ protezzjoni (SPA) għall-għasafar skont id-
Direttiva dwar l-Għasafar u bħala żoni speċjali għall-konservazzjoni (SAC) għall-ħabitats u l-
ispeċijiet koperti mid-Direttiva dwar il-Ħabitats. Dawn is-siti jiffurmaw in-netwerk Natura 
2000.

Proġetti li jista’ jkollhom impatt sinifikanti fuq sit ta’ Natura 2000 għandhom ikunu soġġetti 
għal valutazzjoni xierqa wara li jiġu kkunsidrati l-objettivi tal-konservazzjoni tas-sit qabel ma 
jiġu awtorizzati. Il-proġett jista’ jiġi awtorizzat biss jekk il-valutazzjoni turi li l-proġett mhux 
ser jaffettwa l-integrità tas-sit. Proġetti li jkollhom impatt sinifikanti fuq sit ta’ Natura 2000 
jistgħu jiġu awtorizzati biss jekk ma tkun teżisti l-ebda alternattiva, jekk huma meħtieġa għal 
raġunijiet imperattivi ta’ interess pubbliku superjuri u jekk jiġu pprovduti miżuri ta’ kumpens 
biex jiżguraw il-koerenza tan-netwerk Natura 2000 (Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-
Ħabitats).

F’dan il-każ, il-petizzjoni kif ukoll l-ilmenti relatati rċevuti mill-Kummissjoni jindikaw illi l-
proġett inkwistjoni għadda mill-proċess ta’ valutazzjoni. It-tħassib espress għandu x’jaqsam 
mal-kwalità u l-kompletezza tal-valutazzjoni.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012

Il-Kummissjoni rċeviet ilment identiku mill-petizzjonant kif ukoll ilment dwar l-istess 
kwistjoni minn ilmentatur ieħor. Il-Kummissjoni qed tittratta l-petizzjoni u l-ilmenti marbuta 
ma din b’mod konġunt.

L-espansjoni tal-faċilità tal-ħażna qed titwettaq billi jitnaddaf għar eżistenti f’kopla tal-melħ 
taħt l-art (li tikkostitwixxi l-ħażna tal-gass) b’ilma minn bajja qrib il-post li tinsab fi ħdan iż-
żona Natura 2000. L-ilma użat mit-tindif imbagħad jiġi dilwit biex jerġa’ lura għa—salinità 
oriġinali tiegħu u jerġa’ jiġi mitfugħ fil-bajja taħt monitoraġġ kontinwu.

Wara valutazzjoni inizjali, il-Kummissjoni ma kinitx kapaċi tidentifika immedjatament ksur 
tal-leġiżlazzjoni dwar in-natura tal-UE. B’ittra tal-20 ta’ Diċembru 2011, il-Kummissjoni, 
għalhekk bagħtet kwestjonarju lill-ilmentaturi u talbet informazzjoni addizzjonali. Il-
kwestjonarji mimlija waslu għand il-Kummissjoni fi Frar 2012.  Dawn, madankollu, ma 
pprovdewx informazzjoni ġdida sostanzjali dwar ksur possibbli tal-leġiżlazzjoni dwar in-
natura tal-UE.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni qiegħda tevalwa l-kwistjonijiet imqajma mill-petizzjonanta kif ukoll ilmenti 
oħra relatati, bl-għan li tidentifika ksur possibbli tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-natura.


