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Ref.: Petiția nr. 0576/2011, adresată de Anna Marie Thøgersen, de cetățenie 
daneză, privind extinderea unei instalații de depozitare a gazelor în 
localitatea Lille Torup din nordul Danemarcei, zonă protejată din rețeaua 
Natura 2000

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva proiectului de extindere al instalației de depozitare a gazelor 
din apropiere de Lille Torup, din nordul Danemarcei. Situl face parte din rețeaua Natura 2000 
și intră sub incidența Directivei 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică. Extinderea se va face prin irigarea cavernelor 
de sare, deversându-se astfel mari cantități de sare, de substanțe nutritive dăunătoare mediului 
și de metale grele în apropiere de Limfjord. Petiționara nu este de acord cu concluziile legate 
de aprobarea de mediu și evaluarea impactului asupra mediului, potrivit căreia proiectul nu 
are un impact negativ semnificativ asupra habitatelor în cauză, și, prin urmare, solicită 
Parlamentului European să verifice măsura în care această extindere a instalației de depozitare 
a gazelor și deversarea ulterioară a sării în Limfjord respectă dispozițiile Directivei privind 
habitatele.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Protecția naturii este reglementată la nivelul UE prin Directiva 2009/174/CE1 (Directiva 
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privind păsările) și Directiva 92/43/CEE1 (Directiva privind habitatele). Obiectivul acestor 
directive este de a asigura un bun stadiu de conservare a habitatelor și a speciilor care intră în 
incidența directivelor. Ca măsură esențială în acest sens, statele membre trebuie să declare 
anumite situri ca arii de protecție specială (SPA) pentru păsări în conformitate cu Directiva 
privind păsările și ca arii speciale de conservare (SAC) pentru habitatele și speciile care intră 
în incidența Directivei privind habitatele. Aceste situri formează rețeaua Natura 2000.

Proiectele care pot avea un impact semnificativ asupra unui sit din rețeaua Natura 2000 sunt 
supuse unei evaluări corespunzătoare având în vedere obiectivele de conservare a sitului 
înainte de a fi autorizate. Proiectul poate fi autorizat numai dacă evaluarea arată că proiectul 
nu va afecta integritatea sitului. Proiectele care vor avea un impact semnificativ asupra unui 
sit din rețeaua Natura 2000 pot fi autorizate numai dacă nu există alternative, dacă sunt 
necesare din motive imperative de interes public major și dacă sunt prevăzute măsuri 
compensatorii pentru a asigura coerența rețelei Natura 2000 (articolul 6 din Directiva privind 
habitatele).

În acest caz, petiția, precum și alte plângeri conexe primite de Comisie indică faptul că 
proiectul în cauză a fost supus unui proces de evaluare. Îngrijorările exprimate se referă la 
calitatea și la caracterul complet al evaluării.

Concluzie

Comisia evaluează în prezent problemele ridicate de către petiționară, precum și alte plângeri 
conexe, în vederea identificării oricărei posibile încălcări a legislației UE privind natura.

4. Răspunsul suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 27 iunie 2012

Comisia a primit o plângere identică din partea petiționarei, precum și o plângere privind 
același subiect din partea unui alt petiționar. Comisia tratează petiția și plângerile conexe 
împreună. 

Extinderea instalației de depozitare a gazelor se desfășoară prin inundarea unei caverne 
existente într-un dom de sare subteran (care reprezintă depozitul de gaze) cu apă dintr-un golf 
aflat în apropiere și care face parte dintr-un sit din rețeaua Natura 2000. În urma inundării, apa 
utilizată se diluează până la atingerea nivelului inițial de salinitate și este deversată în golf sub 
monitorizare permanentă.

În urma unei evaluări inițiale, Comisia nu a fost în măsură să identifice imediat o încălcare a 
legislației UE privind natura. Printr-o scrisoare din 20 decembrie 2011, Comisia a transmis, 
așadar, reclamaților un chestionar pentru a solicita informații suplimentare. Comisia a primit 
chestionarele completate în februarie 2012. Totuși, acestea nu conțineau informații noi 
substanțiale privind o eventuală încălcare a legislației UE privind natura. 

Concluzie

Comisia continuă să evalueze petiția și plângerile conexe, inclusiv informațiile suplimentare 
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primite, în vederea identificării unei posibile încălcări ale legislației UE privind natura. 


