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nationaliteit), over de uitbreiding van een gasopslaginstallatie in een Natura 
2000-gebied bij Lille Torup in het noorden van Denemarken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen de voorgenomen uitbreiding van een gasopslagruimte in de 
omgeving van Lille Torup in het noorden van Denemarken. Dit gebied is een Natura 2000-
gebied en valt onder de werkingssfeer van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. De uitbreiding zal 
inhouden dat de zoutcavernes worden uitgespoeld, waarbij grote hoeveelheden zout, 
nutriënten die schadelijk zijn voor het milieu en zware metalen in de nabijgelegen Limfjord 
worden geloosd. Indienster is het oneens met de bevindingen in de milieuvergunning en de 
milieueffectrapportage, waarin staat dat het project geen cruciale negatieve gevolgen heeft 
voor de habitatgebieden in kwestie. Zij verzoekt het Europees Parlement om te onderzoeken 
in hoeverre de uitbreiding van de gasopslaginstallatie en het daaraan gekoppelde lozen van 
zout in de Limfjord in overeenstemming zijn met de bepalingen in de Habitatrichtlijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 januari 2012

Op EU-niveau is natuurbescherming geregeld door Richtlijn 2009/174/EG1 (Vogelrichtlijn) 
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en Richtlijn 92/43/EEG1 (Habitatrichtlijn). Het doel van deze richtlijnen bestaat erin een 
goede staat van instandhouding van habitats en soorten die onder de richtlijnen vallen te 
garanderen. Een van de belangrijkste maatregelen om dat te bereiken, houdt in dat de lidstaten 
gebieden moeten aanmerken als bijzondere beschermingszones (SBZ) voor vogels uit hoofde 
van de Vogelrichtlijn en als bijzondere beschermingszones voor habitats en soorten die onder 
de Habitatrichtlijn vallen. Deze gebieden vormen het Natura 2000-netwerk.

Projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, moeten aan 
een passende beoordeling onderworpen worden, waarin rekening wordt gehouden met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, alvorens een vergunning kan worden verleend. 
Er kan voor een project enkel een vergunning worden verleend indien uit de beoordeling 
blijkt dat het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Voor 
projecten die aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor een Natura 2000-gebied, kan enkel 
een vergunning worden verleend bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende 
redenen van groot openbaar belang en als er compensatiemaatregelen getroffen worden om te 
waarborgen dat de samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft (artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn).

In dit geval wijst zowel het verzoekschrift als daaraan gerelateerde klachten die de Commissie 
heeft ontvangen, erop dat het project in kwestie een beoordelingsprocedure heeft ondergaan. 
De bezorgdheid die werd geuit, heeft betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de 
beoordeling.

Conclusie

De Commissie onderzoekt momenteel de kwesties die door indienster en in andere klachten 
over hetzelfde onderwerp werden aangekaart, om na te gaan of er inbreuk gepleegd werd op 
de natuurwetgeving van de EU.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

De Commissie heeft nog een soortgelijke klacht van indiener ontvangen alsook een klacht 
over hetzelfde onderwerp van een tweede klager. De Commissie neemt het verzoekschrift en 
de andere klachten over hetzelfde onderwerp gezamenlijk in behandeling.

De uitbreiding van de opslagruimte wordt bereikt door het uitspoelen van een bestaande 
caverne in een ondergrondse zoutkoepel (dat de gasopslag vormt), met water dat afkomstig is 
uit een nabijgelegen baai dat in een Natura 2000-gebied is gelegen. Het gebruikte water voor 
het uitspoelen wordt vervolgens verdund tot het zijn oorspronkelijke zoutgehalte heeft bereikt 
en onder doorlopend toezicht teruggeloosd in de baai. 

Na een eerste beoordeling heeft de Commissie geen klaarblijkelijke schending van de EU-
milieuwetgeving kunnen constateren. De Commissie heeft derhalve de indieners op 20 
december 2011 een vragenlijst toegestuurd met het verzoek om aanvullende informatie. De 
ingevulde vragenlijsten zijn door de Commissie in februari 2012 ontvangen. Dit heeft echter 
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niet geleid tot nieuwe substantiële informatie over een mogelijke schending van de EU-
natuurwetgeving.

Conclusie

De Commissie beoordeelt momenteel het verzoekschrift en de andere klachten over hetzelfde 
onderwerp met inbegrip van de verkregen aanvullende informatie om na te gaan of er inbreuk 
is gepleegd op de natuurwetgeving van de EU.


