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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1486/2009, внесена от Bo Håkansson, с датско гражданство, от 
името на Датското сдружение за опазване на околната среда, относно 
разрешаването от датското правителство на лова на миди в зони от Натура 
2000, и последващото нарушение на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 
май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че с издаването на разрешителни за лов на миди в 
редица зони, включени в Натура 2000, компетентните датски органи са нарушили член 
6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна, съгласно който дейностите следва да бъдат 
подложени на подходяща проверка, за да се оцени въздействието им върху територията 
от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. Вносителят счита, че 
ловът на миди сериозно застрашава местообитанията и птиците в тези райони. Поради 
това той призовава Европейския парламент да гарантира, че компетентните датски 
органи незабавно ще оттеглят въпросните разрешителни и че законодателството на ЕС 
в тази област ще бъде спазвано стриктно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 11 май 2010 г.

„През октомври 2008 г. Датското сдружение за опазване на околната среда (което е и 
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вносител на петицията) подава жалба до Комисията, като твърди, че ловът на миди в 
датски зони от Натура 2000 е в нарушение на член 6 от Директивата за
местообитанията. Датското сдружение за опазване на околната среда отправя искане да 
се извърши разследване на разрешителните, издадени от датското министерство на 
храните, селското стопанство и рибарството за лов на миди в следните зони от Натура 
2000: територия от значение за Общността (ТЗО) и специална защитена зона (СЗЗ) 
Løgstør Bredning  (DK00EY124 и DK00EY012), територия от значение за Общността 
(ТЗО) и специална защитена зона (СЗЗ) Lovns Bredning (DK00EY13 и DK00EY014), тъй 
като според него оценките на въздействието, извършени от датските органи във връзка 
с лова на миди в тези зони, не са били съобразени със задълженията, предвидени в член 
6 от Директивата за местообитанията.

Жалбоподателят/вносителят на петицията също така твърди, че оценките на 
въздействието съдържат известни слабости и грешки, както и че заключението, че 
ловът на миди не е в нарушение на член 6, параграфи 2 и 3, се основава на технически 
данни, които противоречат на оценките на регионалните служби по околната среда.

Двата основни инструмента във връзка с европейското законодателство в областта на 
околната среда са Директива 2009/147/ЕО на Съвета относно опазването на дивите 
птици1 и Директива 92/43/ЕИО2 на Съвета за опазване на естествените местообитания 
и на дивата флора и фауна.
Член 6, параграфи 2 и 3 от Директивата за местообитанията изисква всяка държава-
членка да извършва подходяща оценка на всеки план или проект, който има вероятност 
да окаже значително въздействие върху зона от Натура 2000. Резултатите от тази 
оценка, свързана със същинските условия на конкретната зона, представляват 
основанието за издаване или отказ на разрешително за дейност.

След подаването на жалбата през октомври 2008 г. Комисията няколко пъти обсъди с 
датските органи въпроса за лова на миди във въпросните зони от Натура 2000.
Комисията също така поиска от тези органи свързаната документация и информация. В 
момента Комисията проучва оценките, извършени от датските органи съгласно член 6, 
параграф 3 от Директивата за местообитанията, и свързаната информация, за да 
достигне до решение дали има вероятност от отрицателно влияние върху целостта на 
териториите предвид целите на съхраняването на тези територии.

Получената от датските органи информация и допълнително събраните данни все още 
се оценяват от Комисията. Комисията ще провери дали решенията, с които се 
разрешава ловът на миди, съдържат недостатъци и по-специално, дали включват 
достатъчно ограничения с цел намаляване на по-нататъшните вреди и предотвратяване 
на евентуалното неблагоприятно въздействие на лова на миди върху целостта на 
зоната, както и дали са предприети достатъчно стъпки, за да се избегне влошаване, 
водещо до съществено обезпокояване на природните местообитания. Комисията ще 
информира комисията по петиции за резултата от тази оценка.“

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 9 декември 2010 г.
                                               
1 OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7-25.
2 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7–50.
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„Комисията проучи оценките, извършени от датските органи съгласно член 6, параграф 
3 от Директивата за местообитанията1, и получените от тях сведения във връзка с този 
въпрос, въз основа на които е било взето решението относно това, дали е възможно 
отрицателно влияние върху съответната територия с оглед на целите на опазването.
Изглежда, че в оценките за 2008 и 2009 г. има пропуски относно следното: 
- оценката на лова на миди и неговото въздействие върху местообитанията;
- оценката на кумулативните влияния;
- оценката на проекта във връзка с целите на опазването за териториите; 
- отчитането на най-добрите налични научни данни. 

Следователно изглежда, че оценките не изпълняват изискванията на член 6, параграф 3 
от директивата и поради тази причина, в съответствие със съдебната практика на Съда 
на ЕС, за проектите не е следвало да бъде давано разрешение.

Следователно Комисията приема становището, че Дания не е изпълнила задълженията 
си съгласно член 6, параграф 3 от Директива 92/43/EО за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна.

На 28 октомври 2010 г .  Комисията, в съответствие с член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, реши да изпрати официално уведомително 
писмо на Дания, приканвайки Дания да представи съображенията си в срок от 2 месеца 
след получаване на писмото.

След като проучи тези съображения или в случай че не бъдат внесени съображения в 
указания срок, Комисията, ако това е целесъобразно, може да представи мотивирано 
становище (както се предвижда в същия член).

"

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.


