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Tárgy: A Bo Håkansson, dán állampolgár által a „Dán Természetvédelmi Egyesület” 
nevében benyújtott, 1486/2009. számú petíció a dán állam részéről a Natura 2000 
területeken folytatott kagylóhalászati engedélyek kiadásáról, illetve a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK 
tanácsi irányelv ezzel kapcsolatos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint az illetékes dán hatóságok azáltal, hogy számos 
Natura 2000 területre kagylóhalászati engedélyt adnak ki, megszegik a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. 
cikkének rendelkezéseit, amelyek értelmében vizsgálatot kell folytatni a tevékenységek 
hatásait illetően, figyelembe véve az adott természeti terület védelmével kapcsolatos 
célkitűzéseket. A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a kagylóhalászat komoly veszélyt 
jelent az érintett területeken található természetes élőhelyekre és az ott élő madarakra, ezért 
annak biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy az illetékes dán hatóságok 
haladéktalanul vonják vissza az említett engedélyeket, és maradéktalanul tartsák be a területre 
vonatkozóan érvényben lévő uniós rendelkezéseket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.
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2008 októberében a petíció benyújtója – a dán természetvédelmi egyesület – panaszt nyújtott 
be a Bizottsághoz, amelyben azt állította, hogy az egyes dániai Natura 2000 területeken 
folytatott kagylóhalászat ellentétes az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkével. A dán 
természetvédelmi egyesület kérte, hogy vizsgálják ki a dán élelmiszerügyi, mezőgazdasági és 
halászati minisztérium által az alábbi Natura 2000 területekre vonatkozóan kiadott 
kagylóhalászati engedélyeket: a Løgstør Bredning közösségi jelentőségű terület (KJT) és 
különleges madárvédelmi terület (KMT) (DK00EY124, illetve DK00EY012), valamint a 
Lovns Bredning közösségi jelentőségű terület (KJT) és különleges madárvédelmi terület 
(KMT) (DK00EY13, illetve DK00EY014). A dán környezetvédelmi egyesület szerint a dán 
hatóságok ezeken a területen nem az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkében megállapított 
követelményeknek megfelelően hajtották végre a kagylóhalászati tevékenységre vonatkozó 
hatásvizsgálatot. 

A panaszos/a petíció benyújtója emellett kifejti, hogy a hatásvizsgálat több helyen hiányos és 
hibás, és az a következtetés, miszerint a kagylóhalászat nem sérti a 6. cikk (2) bekezdését és a 
6. cikk (3) bekezdését, a regionális természetvédelmi központok által elvégzett értékeléssel 
ellentétes szakvéleményen alapul.

A két legfontosabb uniós természetvédelmi jogszabály a vadon élő madarak védelméről szóló 
2009/147/EK tanácsi irányelv1, és a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv)2.
Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (2) és (3) bekezdése értelmében a tagállamok 
kötelesek megfelelő vizsgálatot folytatni minden olyan terv vagy program hatásait illetően, 
amelyek várhatóan jelentős hatással lesznek egy Natura 2000 területre. Ezen vizsgálat 
eredményei alapján – amelyek figyelembe veszik az adott területre jellemző sajátos 
feltételeket – születik döntés egy bizonyos tevékenység engedélyezéséről. 

A panasz benyújtása, azaz 2008. október óta a Bizottság több alkalommal is eszmecserét 
folytatott a dán hatóságokkal a szóban forgó Natura 2000 területeken folytatott kagylóhalászat 
kérdéséről. A Bizottság az ügyhöz kapcsolódó dokumentumokat és információkat is bekérte a 
dán hatóságoktól. A Bizottság jelenleg vizsgálja a dán hatóságok által az élőhelyvédelmi 
irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében elvégzett vizsgálatokat és a kapcsolódó 
információkat annak megállapítása érdekében, hogy fennáll-e a valószínűsége annak, hogy a 
kagylóhalászat hátrányosan érinti a területek épségét, figyelembe véve a területek védelmével 
kapcsolatos célkitűzéseket.

A Bizottság jelenleg értékeli a dán hatóságok által rendelkezésre bocsátott információkat és 
a begyűjtött további bizonyítékokat. A Bizottság a továbbiakban megvizsgálja a 
kagylóhalászatot engedélyező határozatok esetleges hiányosságait, és különösen azt, hogy a 
határozatok tartalmaznak-e megfelelő korlátozásokat a további károsodás mérséklésére, 
valamint annak megakadályozására, hogy a kagylóhalászat káros hatást gyakoroljon a terület 
épségére, továbbá hogy tettek-e megfelelő lépéseket az olyan mértékű állapotromlás 
elkerülésére, amely nagymértékben megzavarhatja a természetes élőhelyeket. A Bizottság 
tájékoztatni fogja a Petíciós Bizottságot vizsgálatának eredményéről.

                                               
1 HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.
2 HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.
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4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

A Bizottság megvizsgálta a dán hatóságok által az élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikkének (3) 
bekezdése értelmében elvégzett vizsgálatokat, valamint az általuk szolgáltatott információkat, 
amelyek ismeretében határozatot hozott azzal kapcsolatban, hogy a területek védelmével
kapcsolatos célkitűzéseket figyelembe véve fennáll-e a valószínűsége annak, hogy a 
kagylóhalászat hátrányosan érinti a területek épségét.
A 2008 és 2009-es értékelések esetében hiányosságokat észleltek az alábbi szempontokra 
vonatkozóan: 
- a kagylóhalászat és annak a természetes élőhelyekre gyakorolt hatásainak értékelése;
- az együttes hatások felbecsülése;
- a projekt kiértékelése a területek védelmével kapcsolatos célkitűzések szempontjából; 
- a rendelkezésre álló legmegfelelőbb tudományos ismeretek figyelembe vétele. 

Úgy tűnik tehát, hogy az értékelés nem tesz eleget az irányelv 6. cikke (3) bekezdésében 
előírtaknak, ezért az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata értelmében a projekteket nem 
kellett volna, hogy engedélyezzék.

Következésképpen, a Bizottság úgy ítéli meg, hogy Dánia nem tett eleget a természetes 
élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EK irányelv 6. 
cikke (3) bekezdése rendelkezéseinek.

2010. október 28-án a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke 
értelmében úgy határoz, hogy felszólító levelet küld Dániának, amelyben felhívja Dániát, 
hogy a levél kézhezvételétől számított két hónapon belül tegye meg észrevételeit az üggyel 
kapcsolatban.

Az észrevételek vizsgálatát követően, vagy amennyiben a meghatározott időn belül nem 
nyújtanak be észrevételt, adott esetben a Bizottság ugyanebben a cikkben meghatározott 
elvnek megfelelően indoklással ellátott véleményt ad ki.

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.


