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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0535/2002 af John Mulcahy, irsk statsborger, for "'Save the Swilly", 
og 10.000 medunderskrivere, om beskyttelse af det maritime miljø i Lough 
Swill, Donegal amt, Irland

1. Sammendrag

Andragerne anmoder om et moratorium for tilladelse af akvakultur i Loch Swilly, Donegal 
amt, indtil der er udført en miljøkonsekvensvurdering og andre undersøgelser. De er 
bekymrede for de marine ressourcers levedygtighed og mener, at både bestanden af 
vildtlevende fisk, dyreliv og fugle og den lokale turisme er truet. Andragerne er ikke imod 
udvikling i området, men mener dog, at de miljømæssige omkostninger præcist skal beregnes 
og tages i betragtning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. december 2002).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 175, stk. 3).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2003.

Andrageren henviser til at have bestilt en uafhængig undersøgelse af omfang for en strategi 
for integreret kystzoneplanlægning (ICZM) for Lough Swilly. Kommissionens tjenestegrene 
anmodede om en kopi af denne undersøgelse fra School of Biological and Environmental 
Sciences ved universitetet i Ulster, Coleraine. I forbindelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets henstilling 2002/413/EF vedrørende gennemførelsen af integreret 
kystzoneplanlægning i Europa (EFT L 148/24 af 6.6.2002), hvis mål er mere end blot en 
projekt-for-projekt-strategi, glæder Kommissionen sig over resultaterne af ICZM-
omfangsundersøgelsen. 
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Det har vist sig, at en mere omfattende kystforvaltningsprocedure ville være nyttig for Lough 
Swilly-området, og dette bør gives høj prioritet af de irske myndigheder under 
gennemførelsen af henstilling 2002/413/EF. Kommissionen vil gerne minde om, at den i sin 
meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om "En strategi for bæredygtig udvikling af 
Europæisk akvakultur" fremførte, at "Videreudviklingen af akvakultursektoren bør baseres på 
integrerede zonestrategier og forvaltningsplaner, hvor akvakulturaktiviteterne anskues i 
relation til alle andre eksisterende og potentielle aktiviteter, og hvor der tages hensyn til deres 
samlede indvirkning på miljøet".

4. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2004 for andragende 0874/1993, 
0334/1998, 0342/2001 og 0535/2002.

På mødet i Udvalget for Andragender den 26. november 2003 anførte Kommissionen, at den 
ville fremsende yderligere oplysninger om ovennævnte andragender i begyndelsen af 2004. 

Kommissionen kan bekræfte, at med hensyn til overtrædelsesproceduren vedrørende direktiv 
79/409/EØF, der er nævnt i tidligere meddelelser, besluttede den i december 2003 at henvise 
Irland til EF-Domstolen bl.a. for ikke at udpege et særligt beskyttet område (SBO) af 
tilstrækkelig størrelse i Lough Swilly og for ikke at sikre, at områdets bevarelsesinteresser 
beskyttes i tilstrækkelig grad. 

Kommissionen er bekendt med, at klagenævnet for akvakulturtilladelser, som er en uafhængig 
myndighed til afgørelse af klager over de irske myndigheders beslutninger om 
akvakulturtilladelser, den 8. december 2003 af miljømæssige årsager har nægtet en tilladelse 
til forslaget om et 90 ha stort laksedambrug ved Portsalon, Lough Swilly. Blandt de seks 
appellanter, der fik medhold, var andrageren i andragende 535/2002, som har relation til 
nærværende andragende.

5. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2006.

a. Baggrund

Nærværende andragende var et ud af flere, der udtrykte bekymring over udvidelsen af 
akvakultur i Lough Swilly, som er en søforbindelse i Donegal amt i det nordvestlige Irland. 
De andre andragender var 342/2001, 874/1993 og 334/1998. Disse andragender blev afsluttet 
på baggrund af oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra Irland. Andragende 
535/2002 er blevet genåbnet efter andragerens fremsendelse af yderligere oplysninger i en 
skrivelse af 23. august 2004.

Lough Swilly er et af de vigtigste steder for vandfugles overvintring i Irland. Der er to særligt 
beskyttede områder (SBO'er) klassificeret efter direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde 
fugle1 i Lough Swilly, nævnt som Lough Swilly SBO og Inch Lough SBO. De dækker 3385 
ha af et vigtigt fugleområde, der omfatter 9000 ha. Søens økologiske betydning understreges 
yderligere af det faktum, at den er genstand for en udpegelse i henhold til 
Ramsarkonventionen, et foreslået naturarvsområde2 og et foreslået særligt bevaringsområde i
                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1
2 Foreslåede naturarvsområder er områder, som i en EF-medfinansieret videnskabelig undersøgelse 
udført først i 1990'erne er identificeret som værende vigtige for national naturbevaring.    
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henhold til direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter1.

b. Andragendet

Andrageren mener, at der er blevet givet yderligere tilladelser til skaldyrsbrug i Lough Swilly, 
og at de irske myndigheder har undladt at gennemføre en omfattende videnskabelig undersøgelse 
af søen. Andrageren udtrykker også bekymring over et revideret forslag om at etablere et 
laksedambrug, der tidligere er blevet afvist.

c. Kommissionens bemærkninger

Beskyttelse af habitater i forbindelse med skaldyrsbrug i Lough Swilly

Med hensyn til beskyttelsen af habitater i Lough Swilly har Kommissionen to primære 
bekymringer. For det første mener den, at Irland ikke fuldstændigt har klassificeret (dvs. 
udpeget) vigtige fugleområder i Lough Swilly. For det andet mener den, at Irland ikke har 
etableret en praksis til passende vurdering af akvakulturprojekters mulige indvirkninger på 
habitater i Lough Swilly og andetsteds. Navnlig er udviklingen af skaldyrsbrug i eller tæt ved 
vigtige fugleområder ved den irske kyst ikke blevet underlagt passende omfattende skriftlige 
vurderinger af de mulige konsekvenser for naturbevarelsen.

Som tidligere anført over for udvalget er skaldyrsbrug ikke nødvendigvis udelukket i områder, 
der er klassificeret under direktiv 79/409/EØF eller beskyttet under direktiv 92/43/EØF. Der kan 
således være fælles interesser, f.eks. hvor det er nødvendigt at undgå vandforurening. Men det 
skal dog sikres, at vigtige habitater, f.eks. vadehavsområder med tidevand (som bruges til at 
fodre fugle), beskyttes i tilstrækkelig grad.

Kommissionen har indbragt Irland for EF-Domstolen for manglende klassifikation af de vigtigste 
fuglesteder, herunder Lough Swilly, og for generelt ikke at overholde direktiv 92/43/EØF i 
forbindelse med tilladelse af akvakultur (sag C-418/04). Der er lukket for skriftlige indlæg, og 
der ventes på rettens dom.

Siden starten af denne sag har Irland ikke ændret sin praksis i forbindelse med godkendelse af 
akvakulturprojekter. Kommissionen skal dog vente på Domstolens dom, før der træffes 
yderligere foranstaltninger.

Laksedambrug

Kommissionen mener ikke, at den har tilstrækkeligt mange elementer til at kommentere den 
mulige genindsendelse af en ansøgning om etablering af et laksedambrug i Lough Swilly. 

Kommissionen ønsker dog at henlede udvalgets opmærksomhed på De Europæiske 
Fællesskabers Domstols dom af juni 2005 mod Irland i sag C-282/02. Denne sag angik 
direktiv 76/464/EØF om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i 
Fællesskabets vandmiljø2. Retten fandt, at der var mangler i Irlands godkendelsessystem til 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
2 EFT L 129 af 1976, s. 23.
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havbrug. Især var der ingen klare krav til basisgodkendelser for vandkvalitetsmålsætning. 
Desuden var der ingen målsætninger for vandkvalitet for udledte stoffer fra fiskefarme (dvs. 
biocider og ammoniak). Kommissionen følger nu op på denne dom.

For med gyldighed at kunne godkende fiskefarme ved Lough Swilly eller andetsteds skal 
Irland indføre et godkendelsessystem, der overholder direktivet, og det er endnu ikke sket.

d. Konklusioner

Kommissionen mener, at den har taget og fortsat tager hånd om vigtige spørgsmål med relevans 
for beskyttelsen af Lough Swilly via ovennævnte horisontale retlige skridt (dvs. retlige skridt, der 
er bredt funderede, og som sigter mod at sikre de mest meningsfulde forbedringer i national 
lovgivning og praksis).

6. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

I sin seneste meddelelse henviste Kommissionen til to bekymringer, som den havde i forbindelse 
med Lough Swilly: Den manglende fuldstændige klassificering (dvs. udpegelse) af vigtige 
fugleområder i Lough Swilly under direktiv 2009/147/EF1,og den manglende etablering af en 
praksis for passende vurdering af akvakulturprojekters mulige indvirkninger på habitater i Lough 
Swilly og andetsteds. Navnlig er udviklingen af skaldyrsbrug i eller tæt ved vigtige 
fugleområder ved den irske kyst ikke blevet underlagt passende omfattende skriftlige 
vurderinger af de mulige konsekvenser for naturbevarelsen i henhold til artikel 6, stk. 3, i 
direktiv 92/43/EØF2. Kommissionen nævnte, at dette var emnet i sag C-418/04, "Kommissionen 
mod Irland". Kommissionen ønsker at informere udvalget om, at EF-Domstolen afsagde en dom 
til fordel for Kommissionen i denne sag.

Kommissionen har efterfølgende haft udvekslinger med de irske myndigheder med henblik på at 
sikre, at Irland foretager en fuldstændig klassifikation af alle relevante fuglesteder (herunder 
Lough Swilly), og at akvakulturprojekter gøres til genstand for forudgående vurdering. Da der 
ikke findes underretninger om nye klassifikationer eller tilfredsstillende oplysninger om 
vurderingen af akvakulturprojekter, har Kommissionen sendt en åbningsskrivelse til Irland under 
EF-traktatens artikel 228 den 23. marts 2009. Den sendte en begrundet udtalelse den 9. oktober 
2009. Irland har siden besvaret og henviser bl.a. til et program for økologisk forskning for at 
understøtte et system med passende vurdering og et program for klassificerings af SBO'er.
Kommissionen undersøger i øjeblikket dette svar.

I sin seneste meddelelse bemærkede Kommissionen, at den ikke havde tilstrækkeligt mange 
elementer til specifikt at kommentere den mulige genindsendelse af en ansøgning om et 
laksedambrug i Lough Swilly. Den henviste til en tidligere afgørelse fra EF-Domstolen mod 
Irland i sag C-282/02 vedrørende direktiv 76/464/EØF om forurening forårsaget af bestemte 
farlige stoffer, der udledes i Fællesskabets vandmiljø3. Domstolen havde konstateret, at der 
var mangler i Irlands godkendelsessystem for havbrug, og navnlig var der ikke noget klart 
krav om basisgodkendelser for vandkvalitetsmålsætning. 

                                               
1 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7-25.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
3 EFT L 129 af 18.5.1976.
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Kommissionen ønsker at underrette udvalget om, at siden sin seneste meddelelse har den 
modtaget ny lovgivning fra Irland, der baner vejen for et godkendelsessystem for havbrug 
med henblik på at sikre overholdelse af direktiv 76/464/EØF. Kommissionen har afsluttet den 
relevante overtrædelsesprocedure.1

Inden for rammerne af opfølgningen på ovennævnte afgørelse fra EF-Domstolens i sag 
C-418/04 vil Kommissionen fortsat tage hånd om vigtige spørgsmål med relevans for 
beskyttelsen af Lough Swilly og navnlig behovet for at udvide det eksisterende SBO og behovet 
for at sikre, at akvakulturprojekter gøres til genstand for passende økologisk vurdering.

                                               
1 1990/5220.


