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Tema: Peticija Nr. 1486/2009 dėl Danijos vyriausybės leidimo gaudyti moliuskus 
dragomis „Natura 2000 teritorijose, taip pažeidžiant 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos nuostatas, kurią pateikė Danijos pilietis Bo Håkansson Danijos gamtos 
apsaugos asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad kompetentingos Danijos valdžios institucijos, išdavusios 
leidimus gaudyti moliuskus dragomis į „Natura 2000“ teritorijų sąrašą įtrauktose vietovėse, 
pažeidė 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnį, kuriame nustatyta, kad turi būti atliktas 
atitinkamas bet kokios veiklos poveikio vietovei vertinimas atsižvelgiant į vietovės apsaugos 
tikslus. Peticijos pateikėjas mano, kad moliuskų gaudymas dragomis kelia didelį pavojų tų 
teritorijų buveinėms ir paukščiams, todėl jis prašo Europos Parlamento užtikrinti, kad 
kompetentingos Danijos valdžios institucijos nedelsdamos atsiimtų aptariamus leidimus ir kad 
būtų visapusiškai laikomasi šios srities ES teisės aktų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį)..

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

spalio mėn. Danijos gamtos apsaugos asociacija (kuri taip pat yra peticijos pateikėja) pateikė 
skundą Komisijai, kuriame tvirtina, kad moliuskų gaudymu dragomis Danijos „Natura 2000“ 
teritorijose pažeidžiamas Buveinių direktyvos 6 straipsnis. Danijos gamtos apsaugos 
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asociacija reikalauja atlikti tyrimus dėl Danijos Maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės 
ministerijos išduotų leidimų gaudyti moliuskus dragomis šiose „Natura 2000“ teritorijose: 
Bendrijos svarbos teritorijoje (BST) ir specialios apsaugos teritorijoje (SAT) Løgstør 
Bredning (DK00EY124 ir DK00EY012), Bendrijos svarbos teritorijoje (BST) ir specialios 
apsaugos teritorijoje (SAT) Lovns Bredning (DK00EY13 ir DK00EY014), nes, asociacijos 
nuomone, Danijos valdžios institucijos neatliko moliuskų gaudymo dragomis poveikio 
įvertinimo pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnyje nustatytus įpareigojimus. 

Skundo ir peticijos pateikėja taip pat teigia, kad poveikio aplinkai įvertinimuose yra trūkumų 
ir klaidų ir kad išvada, jog moliuskų gaudymas dragomis nepažeidžia 6 straipsnio 2 dalies ir 
6 straipsnio 3 dalies, yra pagrįsta techniniais duomenimis, kurie prieštarauja regioninių 
aplinkos apsaugos centrų atliktiems vertinimams.

Dvi svarbiausios ES gamtos teisės aktų priemonės yra Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos1 ir Tarybos direktyva 92/43/EEB2 dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos, vadinamoji Buveinių direktyva.
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kiekviena 
valstybė narė privalo bet kokiems planams ir projektams, galintiems reikšmingai paveikti 
„Natura 2000“ teritoriją, atlikti tinkamą jų galimo poveikio teritorijai įvertinimą. Tokio 
įvertinimo rezultatai ir tam tikros teritorijos specialios sąlygos yra pagrindas, kuriuo remiantis 
suteikimas arba nesuteikiamas leidimas veiklai. 

Nuo 2008 m. spalio mėn., kuomet buvo pateiktas skundas, Komisija keletą kartų aptarė 
moliuskų gaudymo dragomis minėtose „Natura 2000“ teritorijose klausimą su Danijos 
valdžios institucijomis. Komisija taip pat Danijos valdžios institucijų paprašė pateikti 
atitinkamus dokumentus ir informaciją. Šiuo metu Komisija nagrinėja Danijos valdžios 
institucijų pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį atliktus poveikio aplinkai įvertinimus 
ir susijusią informaciją, siekdama nuspręsti, ar yra žalingo poveikio teritorijų vientisumui 
tikimybė, atsižvelgiant į teritorijų išsaugojimo tikslus.

Komisija vis dar vertina iš Danijos valdžios institucijų gautą informaciją ir kitus surinktus 
duomenis. Komisija išnagrinės, ar priimant sprendimą suteikti leidimą gaudyti moliuskus 
dragomis buvo trūkumų, ir ypač išnagrinės, ar priimant sprendimus buvo įtraukti pakankami 
apribojimai, skirti sumažinti tolesnę žalą ir užkirsti kelią tam, kad moliuskų gaudymas 
dragomis nedarytų žalingo poveikio teritorijos vientisumui, ir ar buvo imtasi pakankamų 
veiksmų, kad būtų išvengta padėties pablogėjimo, dėl kurio būtų padaryta didelė žala 
natūralioms buveinėms. Komisija informuos Peticijų komitetą apie šio įvertinimo išvadas.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 9 gruodžio 2010

Komisija išnagrinėjo Danijos valdžios institucijų pagal Buveinių direktyvos3 6 straipsnio 3 
dalį atliktus poveikio aplinkai įvertinimus ir susijusią iš jų gautą informaciją, kuria remiantis 
buvo nuspręsta ar yra žalingo poveikio teritorijų vientisumui tikimybė, atsižvelgiant į 
teritorijų išsaugojimo tikslus.
                                               
1 OL L 20, 2010.1.26, p. 7-25
2 OL L 206, 1992.7.22, p. 7-50.
3 OL L 206, 1992.7.22
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Buvo pastebėta trūkumų 2008 ir 2009 m. vertinimuose, susijusių su: 
- moliuskų gaudymo dragomis ir tuo sukeliamo poveikio arealui įvertinimu;
- suvestinio poveikio įvertinimu;
- projekto įvertinimu kiek tai susiję su teritorijų išsaugojimo tikslais; 
- dėmesiu geriausioms turimoms mokslinėms žinioms. 

Todėl, kyla įspūdis, kad vertinimais nėra tenkinami Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies 
reikalavimai ir dėl šios priežasties, remiantis Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 
precedentų teise, projektams nebuvo galima suteikti leidimo.

Todėl Komisija mano, kad Danija nesugebėjo įgyvendinti savo įsipareigojimų pagal 
Direktyvos 92/43/EB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 
3 dalį.

2010 m. spalio 28 d. Komisija, vadovaujantis SESV 258 straipsniu, nusprendė pasiųsti 
Danijai oficialų pranešimą, kuriuo Danija raginama per du mėnesius nuo šio pranešimo 
gavimo pateikti savo pastebėjimus šia tema.

Ištyrus šiuos pastebėjimus, arba jei tokių pastebėjimu nebus pateikta per nurodytą laikotarpį 
Komisija, jei tinkama, gali pateikti pagrįsta nuomonę, kaip tai yra numatyta pagal anksčiau 
paminėtą straipsnį.


