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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1486/2009, ingediend door Bo Håkansson (Deense nationaliteit), 
namens "Danmarks Naturfredningsforening", over het feit dat de Deense 
overheid toestemming heeft gegeven voor mechanische mosselvisserij in 
Natura 2000-gebieden en over de daarmee samenhangende schending van de 
bepalingen in Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de verantwoordelijke Deense autoriteiten door toestemming te geven 
voor mechanische mosselvisserij in een aantal nader bepaalde Natura 2000-gebieden inbreuk 
maken op de bepalingen in artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. In dit artikel staat dat 
voor plannen of projecten een passende beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen 
voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.
Indiener benadrukt dat de mechanische mosselvisserij een ernstige bedreiging betekent voor 
de habitats en vogels in de betreffende gebieden. Hij verzoekt derhalve het Europees 
Parlement om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke Deense autoriteiten de toestemming 
onmiddellijk intrekken en dat de bepalingen van de EU op dit gebied nauwgezet worden 
nageleefd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010

In oktober 2008 diende "Danmarks Naturfredningsforening" (die tevens indiener is) een 
klacht in bij de Commissie waarin werd beweerd dat mechanische mosselvisserij in Deense 
Natura 2000-gebieden inbreuk maakt op artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Danmarks 
Naturfredningsforening verzocht onderzoek te doen naar de vergunningen voor mosselvisserij 
die door het Deense ministerie van Voedsel, Landbouw en Visserij zijn afgegeven in de 
volgende Natura 2000-gebieden: gebied van communautair belang (GCB) en speciale 
beschermingszone (SBZ) Løgstør Bredning (DK00EY124 en DK00EY012), gebied van 
communautair belang (GCB) en speciale beschermingszone (SBZ) Lovns Bredning 
(DK00EY13 en DK00EY014), omdat de milieueffectbeoordelingen door de Deense 
autoriteiten voor de mosselvisserij in deze gebieden niet overeenkomstig de in artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn vermelde verplichtingen zouden zijn uitgevoerd.

Klager/indiener beweert voorts dat de effectbeoordelingen een aantal tekortkomingen en 
fouten bevatten en dat de conclusie dat mechanische mosselvisserij niet in strijd is met leden 2 
en 3 van artikel 6 gebaseerd is op technisch bewijs dat niet strookt met door de regionale 
milieucentra uitgevoerde evaluaties.

De twee voornaamste instrumenten met betrekking tot Europese milieuwetgeving zijn 
Richtlijn 2009/147/EG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand1 en Richtlijn
92/43/EEG2 van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna, beter bekend als de Habitatrichtlijn.
De bepalingen van artikel 6, leden 2 en 3, van de Habitatrichtlijn verplichten elke lidstaat 
ertoe een passende beoordeling uit te voeren van een plan of project dat waarschijnlijk een 
wezenlijke impact zal hebben op een Natura 2000-gebied. De resultaten van deze 
beoordeling, gekoppeld aan de karakteristieken van een specifiek gebied, vormen de gronden 
om de vergunning voor een activiteit te verlenen of te weigeren.

Sinds de klacht werd ingediend, in oktober 2008, heeft de Commissie de kwestie van 
mechanische mosselvisserij in de betreffende Natura 2000-gebieden meerdere malen met de 
Deense autoriteiten besproken. Ook heeft de Commissie de ter zake dienende documentatie en 
informatie opgevraagd bij de Deense autoriteiten. De Commissie onderzoekt momenteel de 
op grond van artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn door de Deense autoriteiten uitgevoerde 
beoordelingen evenals de bijbehorende informatie, om te bepalen hoe groot de 
waarschijnlijkheid van nadelige gevolgen voor de integriteit van de gebieden is, met het oog 
op hun instandhoudingsdoelstellingen.

De Commissie buigt zich nog over de van de Deense autoriteiten ontvangen informatie en 
andere documenten. De Commissie zal nagaan of de vergunningverlening voor mechanische 
mosselvisserij onvolkomenheden vertoont, en met name of in de vergunningen voldoende 
beperkingen zijn opgenomen om verdere schade te beperken en om te voorkomen dat 
mechanische mosselvisserij de integriteit van het gebied aantast, en of voldoende maatregelen 
zijn genomen om ernstige verstoring van natuurlijke habitats te vermijden. De Commissie zal 
de Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen van de uitkomst van deze evaluatie.
                                               
1 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7-25.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

De Commissie heeft de beoordelingen door de Deense bevoegdheden op grond van artikel 6, 
lid 3 van de Habitatrichtlijn1 en de daarmee samenhangende gegevens die zij van hen heeft 
ontvangen onderzocht. Op basis daarvan werd besloten of het waarschijnlijk is dat er nadelige 
gevolgen zijn voor de integriteit van het gebied gelet op de instandhoudingsdoelstellingen.
De beoordelingen van 2008 en 2009 lijken tekortkomingen te hebben wat betreft: 
- de beoordeling van de mosselvisserij en de invloed daarvan op habitats;
- de beoordeling van de cumulatieve effecten;
- de beoordeling van het project in samenhang met de instandhoudingsdoelstellingen 

voor de gebieden; 
- de inachtneming van de beste beschikbare wetenschappelijke kennis. 

Daarom lijken de beoordelingen niet aan de vereisten van artikel 6, lid 3, van de richtlijn te 
voldoen en hadden de projecten, volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie, niet 
goedgekeurd mogen worden.

Bijgevolg is de Commissie van mening dat Denemarken zijn verplichtingen onder artikel 6, 
lid 3, van Richtlijn 92/43/EG inzake de instandhouding van natuurlijke habitats en wilde 
fauna en flora niet is nagekomen.

Op 28 oktober 2010 besloot de Commissie, in overeenstemming met artikel 258 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Denemarken een schriftelijke 
aanmaning te sturen, waarin zij Denemarken verzoekt opmerkingen te maken binnen twee 
maanden na ontvangst van deze aanmaning.

Na deze opmerkingen onderzocht te hebben, of indien geen opmerkingen ingediend worden 
binnen de opgegeven tijdslimiet, kan de Commissie, indien nodig, een met redenen omkleed 
advies uitbrengen in overeenstemming met hetzelfde artikel 258.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.


