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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0576/2011, którą złożyła Anna Marie Thøgersen (Dania) w 
sprawie rozbudowy magazynu gazu w obszarze Natura 2000 w Lille Torup 
w północnej Danii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się planowanej rozbudowie magazynu gazu w pobliżu Lille 
Torup w północnej Danii. Teren ten wchodzi w skład obszaru Natura 2000 i jest objęty 
przepisami dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory. Rozbudowa ma polegać na nawadnianiu kawern solnych, które uwolnią 
znaczne ilości soli, szkodliwe dla środowiska substancje i metale ciężkie do pobliskiej 
cieśniny Limfjord. Składająca petycję nie zgadza się z wnioskami zawartymi w zatwierdzeniu 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego ani rezultatami oceny oddziaływania na 
środowisko, zgodnie z którą przedsięwzięcie to nie będzie miało znacznego negatywnego 
wpływu na wspomniane siedliska. W związku z tym składająca petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zbadanie, czy rozbudowa wspomnianego magazynu gazu i 
związane z nią wypłukanie soli do cieśniny Limfjord są zgodne z przepisami dyrektywy 
siedliskowej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Na szczeblu UE kwestie związane z ochroną przyrody reguluje dyrektywa 2009/174/WE1

                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
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(dyrektywa ptasia) oraz dyrektywa 92/43/EWG1 (dyrektywa siedliskowa). Celem wyżej 
wymienionych dyrektyw jest zapewnienie dobrego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
i gatunków objętych przepisami tych dyrektyw. Aby osiągnąć ten cel, kluczowym działaniem 
jest wyznaczenie przez państwa członkowskie obszarów specjalnej ochrony ptactwa (OSO) 
zgodnie z dyrektywą ptasią oraz specjalnych obszarów ochrony (SOO) siedlisk 
przyrodniczych i gatunków objętych dyrektywą siedliskową. Powyższe obszary tworzą sieć 
Natura 2000.

Przedsięwzięcia, które mogą mieć istotny wpływ na obszary Natura 2000, poddaje się 
odpowiedniej ocenie, uwzględniając przed ich zatwierdzeniem założenia ochrony obszaru. 
Przedsięwzięcie może zostać zatwierdzone wyłącznie w przypadku, gdy ocena wykaże, iż nie 
będzie ono negatywnie oddziaływać na integralność danego terenu. Przedsięwzięcia, które 
będą miały znaczny wpływ na obszary Natura 2000, mogą zostać zatwierdzone jedynie 
wtedy, gdy nie istnieją rozwiązania alternatywne, występują powody o charakterze 
zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego i stosuje się środki 
kompensujące konieczne do zapewnienia spójności sieci Natura 2000 (art. 6 dyrektywy 
siedliskowej).

W tym przypadku w petycji, jak również we wszelkich powiązanych z nią skargach 
otrzymanych przez Komisję wskazuje się na to, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostało 
poddane procesowi oceny. Wyrażone obawy odnoszą się do jakości i kompletności tej oceny.

Wniosek

Obecnie Komisja ocenia kwestie poruszone przez składającą petycję, jak również inne 
powiązane skargi pod kątem stwierdzenia jakiegokolwiek możliwego naruszenia 
ustawodawstwa UE dotyczącego ochrony przyrody.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Komisja otrzymała identyczną skargę od składającej petycję, jak również skargę w tej samej 
sprawie od drugiego skarżącego. Komisja wspólnie rozpatruje petycję i powiązane skargi.

Rozbudowy magazynu dokonuje się przez wypłukiwanie istniejącej kawerny w podziemnym 
wysadzie solnym (stanowiącej magazyn gazu) wodą z pobliskiej zatoki znajdującej się w 
obszarze Natura 2000. Używaną podczas wypłukiwania wodę rozcieńcza się do jej 
pierwotnego stanu zasolenia i, stale monitorując, kieruje się ponownie do zatoki.

Po wstępnej ocenie Komisja nie była w stanie natychmiast stwierdzić, czy doszło do 
naruszenia ustawodawstwa UE dotyczącego ochrony przyrody. Zatem pismem z dnia 20 
grudnia 2011 r. Komisja przekazała skarżącym kwestionariusz, zwracając się tym samym o 
udzielenie dodatkowych informacji. Komisja otrzymała wypełnione kwestionariusze w lutym 
2012 r. Jednakże nie dostarczają one żadnych istotnych nowych informacji odnośnie do 
ewentualnego naruszenia ustawodawstwa UE dotyczącego ochrony przyrody.

Wniosek

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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Komisja kontynuuje prace nad oceną petycji i innych powiązanych skarg, łącznie z 
otrzymanymi dodatkowymi informacjami, pod kątem stwierdzenia jakiegokolwiek 
możliwego naruszenia ustawodawstwa UE dotyczącego ochrony przyrody.


