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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1486/2009, którą złożył Bo Håkansson (Dania) w imieniu Duńskiej 
Komisji ds. Ochrony Przyrody, w sprawie zezwolenia rządu duńskiego na połów 
małży na obszarach Natura 2000 i związanego z tym naruszenia dyrektywy Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że właściwe władze duńskie, wydając pozwolenia na połów 
małży na licznych obszarach wpisanych na listę Natura 2000, naruszyły art. 6 dyrektywy 
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory, który stanowi, że działania podlegają odpowiedniej ocenie ich skutków 
dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. Składający petycję uważa, 
że połów małży stanowi poważne zagrożenie dla siedlisk i ptaków występujących na tych 
terenach; dlatego wzywa on Parlament Europejski do zapewnienia bezzwłocznego cofnięcia 
przez władze duńskie rzeczonych pozwoleń oraz restrykcyjnego przestrzegania 
prawodawstwa UE w tej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 26 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

W październiku 2008 r. Duńska Komisja ds. Ochrony Przyrody, w imieniu której złożona 
została również przedmiotowa petycja, wniosła do Komisji skargę, twierdząc, że połów małży 
na duńskich obszarach wpisanych na listę Natura 2000 stanowi naruszenie art. 6 dyrektywy 
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siedliskowej. Duńska Komisja ds. Ochrony Przyrody wezwała do przeprowadzenia 
dochodzenia w sprawie pozwoleń wydanych przez duńskie Ministerstwo Żywności, 
Rolnictwa i Rybołówstwa na połowy małży na następujących obszarach należących do sieci 
Natura 2000: Løgstør Bredning (DK00EY124 i DK00EY012) – teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty i obszar specjalnej ochrony; Lovns Bredning (DK00EY13 i DK00EY014) – teren 
mający znaczenie dla Wspólnoty i obszar specjalnej ochrony, ponieważ według niej ocena 
oddziaływania przeprowadzona przez władze duńskie w odniesieniu do połowów małży na 
wymienionych obszarach nie została przeprowadzona zgodnie ze zobowiązaniami 
określonymi w art. 6 dyrektywy siedliskowej. 

Składający petycję twierdzi również, że w ocenach oddziaływania można stwierdzić szereg 
braków i błędów, jak również, że wniosek informujący o zgodności połowów małży 
z art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 3 opiera się na dowodach technicznych, które są sprzeczne z ocenami 
przeprowadzonymi przez regionalne centra ochrony środowiska naturalnego.

Do dwóch najważniejszych instrumentów w zakresie prawodawstwa UE dotyczącego 
ochrony przyrody zalicza się dyrektywę Rady 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa1 oraz dyrektywę Rady 92/43/EWG2 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory, nazywanej dyrektywą siedliskową.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązane są przeprowadzić odpowiednią ocenę każdego planu 
lub przedsięwzięcia, które może w znaczny sposób oddziaływać na obszary należące do sieci 
Natura 2000. Następnie na podstawie wyników takiej oceny z uwzględnieniem wszystkich 
warunków panujących na określonym obszarze właściwe władze przyznają pozwolenie 
na prowadzenie określonych działań lub odmawiają przyznania takiego pozwolenia. 

Od października 2008 r., kiedy to przedmiotowa skarga została złożona, Komisja kilkakrotnie 
omówiła z władzami duńskimi kwestię połowów małży na obszarach należących do sieci 
Natura 2000. Komisja zwróciła się również do władz duńskich o przekazanie odpowiedniej 
dokumentacji oraz udzielenie informacji. Komisja analizuje obecnie oceny przeprowadzone 
przez władze duńskie na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej oraz odnośne informacje, 
aby móc podjąć decyzję, czy w świetle celów związanych z ochroną wyznaczonych obszarów 
prawdopodobne jest niekorzystne oddziaływanie na integralność tych obszarów.

Komisja nadal analizuje informacje przekazane przez władze duńskie oraz inne zebrane 
dowody. Komisja zbada, czy pozwolenia na połowy małży nie wykazują żadnych braków, 
a zwłaszcza, czy w decyzjach, których celem jest ograniczanie dalszych szkód i zapobieganie 
negatywnemu oddziaływaniu połowów małży na integralność danego obszaru, zawarte 
zostały wystarczające ograniczenia, oraz, czy podjęte zostały odpowiednie działania mające 
na celu zapobieganie pogarszaniu stanu środowiska naturalnego, co może prowadzić 
do znacznego zakłócenia funkcjonowania siedlisk przyrodniczych. Komisja poinformuje 
Komisję Petycji o wynikach przedmiotowej oceny.

                                               
1 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7-25
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7-50.
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4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Komisja przeanalizowała oceny przeprowadzone przez władze duńskie na mocy art. 6 ust. 3 
dyrektywy siedliskowej3 oraz odnośne informacje dostarczone przez te władze, aby móc 
podjąć decyzję, czy w świetle celów związanych z ochroną wyznaczonych obszarów 
prawdopodobne jest niekorzystne oddziaływanie na integralność tych obszarów.
W ocenach z 2008 i z 2009 r. odnotowano pewne nieprawidłowości dotyczące: 
- oceny połowu małży i jego wpływu na siedliska;
- oceny skutków kumulacyjnych;
- oceny przedsięwzięcia z punktu widzenia założeń ochrony poszczególnych terenów; 
- uwzględnienia najlepszej dostępnej wiedzy naukowej. 

Wydaje się zatem, że oceny nie spełniają wymogów określonych w art. 6 ust. 3 dyrektywy, na 
skutek czego, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, nie należy wydawać 
pozwolenia na realizację wspomnianych przedsięwzięć.

W związku z tym Komisja jest zdania, że Dania nie wywiązała się ze swoich zobowiązań 
wynikających z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/WE w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz dzikiej fauny i flory.

Dnia 28 października 2010 r. zgodnie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja zdecydowała o skierowaniu do Danii wezwania do usunięcia uchybienia, w którym 
to wezwaniu zwraca się do Danii z prośbą o przedstawienie uwag dotyczących omawianej 
kwestii w ciągu dwóch miesięcy od momentu otrzymania wezwania.

Po dokonaniu analizy tych uwag lub w przypadku ich niedostarczenia w ustalonym terminie 
Komisja może w stosownym przypadku wydać uzasadnioną opinię, zgodnie z art. 258 
traktatu.

                                               
3 Dz.U. L 206 z 22.7.1992. 


