
CM\851632EL.doc PE441.339ΑΝΑΘ

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

11.5.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1486/2009, του Bo Håkansson, δανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ένωσης της Δανίας για την Προστασία της Φύσης, σχετικά με τη χορήγηση 
άδειας από την κυβέρνηση της Δανίας για τη βυθοκόρηση με σκοπό τη 
συγκομιδή μυδιών σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 και την επακόλουθη 
παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για 
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές της Δανίας παραβίασαν, κατά τη χορήγηση 
αδειών για βυθοκόρηση με σκοπό τη συγκομιδή μυδιών σε μια σειρά από περιοχές που 
περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, το άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, που ορίζει ότι κάθε δραστηριότητα εκτιμάται δεόντως ως προς 
τις επιπτώσεις της στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Ο 
αναφέρων εκτιμά ότι η βυθοκόρηση για τη συγκομιδή μυδιών συνιστά σοβαρή απειλή για 
τους οικοτόπους και τα πτηνά στις εν λόγω περιοχές· ως εκ τούτου, καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την άμεση απόσυρση από τις αρμόδιες αρχές της Δανίας των εν 
λόγω αδειών και την κατά γράμμα τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ στον εν λόγω τομέα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.
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Τον Οκτώβριο του 2008 η Ένωση της Δανίας για την Προστασία της Φύσης (εξ ονόματος της 
οποίας υποβάλλεται η παρούσα αναφορά) υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή ισχυριζόμενη 
ότι η βυθοκόρηση με σκοπό τη συγκομιδή μυδιών σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 της 
Δανίας παραβιάζει το άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η Ένωση της Δανίας για την 
Προστασία της Φύσης ζήτησε τη διενέργεια ερευνών σχετικά με τις άδειες που εκδόθηκαν 
από το Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Αλιείας της Δανίας για τη βυθοκόρηση με σκοπό 
τη συγκομιδή μυδιών στις ακόλουθες περιοχές του δικτύου Natura 2000: στον τόπο 
κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) και τη ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) Løgstør Bredning  
(DK00EY124 και DK00EY012), τον τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) και τη ζώνη ειδικής 
προστασίας (ΖΕΠ) Lovns Bredning (DK00EY13 και DK00EY014) επειδή, κατά την άποψή 
της, οι δανικές αρχές δεν έχουν διενεργήσει τις εκτιμήσεις επιπτώσεων για την αλιεία μυδιών 
σε αυτές τις περιοχές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
για τους οικοτόπους.

Ο καταγγέλλων/αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις και σφάλματα 
στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και ότι το συμπέρασμα σύμφωνα με το οποίο η βυθοκόρηση με 
σκοπό τη συγκομιδή μυδιών δεν παραβιάζει το άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3, βασίζεται σε 
τεχνικές αποδείξεις οι οποίες αντίκεινται σε εκτιμήσεις που έχουν διενεργηθεί από τα 
περιφερειακά περιβαλλοντικά κέντρα.

Τα δύο βασικά μέσα σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον είναι η οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 και η οδηγία 
92/43/EΟΚ2 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας η οποία είναι γνωστή ως οδηγία για τους οικοτόπους.
Οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 2 και 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους απαιτούν 
κάθε κράτος μέλος να διενεργεί κατάλληλη εκτίμηση κάθε σχεδίου ή έργου το οποίο 
ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε τόπο του δικτύου Natura 2000.
Τα αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης, τα οποία σχετίζονται με τις ίδιες τις συνθήκες ενός 
συγκεκριμένου τόπου, αποτελούν την αιτιολογία για τη χορήγηση ή την απόρριψη της άδειας 
για μια δραστηριότητα.
Από τότε που υποβλήθηκε η καταγγελία τον Οκτώβριο του 2008, η Επιτροπή έχει 
επανειλημμένα συζητήσει το ζήτημα της βυθοκόρησης με σκοπό τη συγκομιδή μυδιών στους 
εν λόγω τόπους του δικτύου Natura 2000 με τις δανικές αρχές. Η Επιτροπή έχει επίσης 
ζητήσει τα σχετικά έγγραφα και τις πληροφορίες από τις δανικές αρχές. Η Επιτροπή εξετάζει 
επί του παρόντος τις εκτιμήσεις που έχουν διενεργηθεί από τις δανικές αρχές σύμφωνα με το 
άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους και τις σχετικές πληροφορίες 
προκειμένου για τη λήψη απόφασης σχετικά με την πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων στην 
ακεραιότητα αυτών των τόπων, υπό το πρίσμα των στόχων διατήρησης των εν λόγω τόπων.

Οι πληροφορίες οι οποίες ελήφθησαν από τις δανικές αρχές και οι περαιτέρω αποδείξεις που 
συγκεντρώθηκαν είναι ακόμη υπό αξιολόγηση από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα εξετάσει εάν 
οι αποφάσεις οι οποίες εγκρίνουν τη βυθοκόρηση με σκοπό τη συγκομιδή μυδιών πάσχουν από 
ελλείψεις και, ιδίως, εάν έχουν συμπεριληφθεί στις αποφάσεις επαρκείς περιορισμοί 
προκειμένου να συμβάλουν στη μείωση της περαιτέρω βλάβης και να αποτρέψουν το 

                                               
1 ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7-25.
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
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ενδεχόμενο η βυθοκόρηση με σκοπό τη συγκομιδή μυδιών να παραβλάψει την ακεραιότητα 
του τόπου, καθώς και εάν έχει αναληφθεί επαρκής δράση προκειμένου να αποτραπεί η 
υποβάθμιση που οδηγεί σε σημαντική ενόχληση των φυσικών οικοτόπων. Η Επιτροπή θα 
ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την έκβαση της εν λόγω αξιολόγησης.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή εξέτασε τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους1 από τις δανικές αρχές και τις συναφείς 
πληροφορίες που διαβίβασαν αυτές, βάσει των οποίων ελήφθη η απόφαση σχετικά με την 
πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων στην ακεραιότητα αυτών των τόπων, υπό το πρίσμα των 
στόχων διατήρησης των εν λόγω τόπων.

Φαίνεται ότι υπάρχουν αδυναμίες στις αξιολογήσεις του 2008 και του 2009 όσον αφορά:
- την αξιολόγηση της βυθοκόρησης  με σκοπό τη συγκομιδή μυδιών και τον αντίκτυπό 

της  στο περιβάλλον·
- την αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων·
- την αξιολόγηση του σχεδίου σε σχέση με τους στόχους διατήρησης των εν λόγω 

τόπων·
- τη συνεκτίμηση της καλύτερης διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης.

Φαίνεται, συνεπώς, ότι οι αξιολογήσεις δεν πληρούν τις απαιτήσεις  του άρθρου 6, 
παράγραφος 3 της οδηγίας και ότι, επομένως, τα σχέδια, σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου, δεν θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Δανία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της σύμφωνα  
με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Στις 28 Οκτωβρίου 2010 η Επιτροπή, σύμφωνα με άρθρο 258 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή 
στη Δανία, με την οποία καλούσε τη Δανία να υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί του 
θέματος αυτού εντός δύο μηνών από την παραλαβή της επιστολής.

Αφού εξετάσει τις παρατηρήσεις αυτές, ή εάν δεν έχουν υποβληθεί  παρατηρήσεις εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται, εφόσον  το κρίνει σκόπιμο, να εκδώσει 
αιτιολογημένη γνώμη βάσει του ιδίου άρθρου.

                                               
1 ΕΕ L 206, 22.7.1992


