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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția 1486/2009 adresată de Bo Håkansson, de cetățenie daneză, în numele 
Asociației daneze pentru conservarea naturii, privind permisiunea guvernului 
danez de a draga midiile din zonele Natura 2000 și încălcarea implicită a 
dispozițiilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că autoritățile competente daneze, prin emiterea de autorizații pentru 
dragarea midiilor în anumite zone Natura 2000, se fac vinovate de încălcarea dispozițiilor 
articolului 6 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și 
a speciilor de faună și floră sălbatică, care prevăd că activitățile trebuie evaluate adecvat din 
punct de vedere al impactului acestora asupra sitului și în conformitate cu obiectivele de 
conservare a zonei. Petiționarul consideră că dragarea midiilor constituie o amenințare gravă 
pentru locuitorii și păsările din zonă; în consecință, acesta cere Parlamentului European să ia 
măsurile necesare pentru a asigura retragerea fără întârziere a autorizațiilor în cauză de către 
autoritățile daneze și conformarea strictă la legislația UE în materie.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

În octombrie 2008, Asociația daneză pentru conservarea naturii (pe care o reprezintă 
petiționarul) a înaintat o plângere Comisiei susținând că dragarea midiilor în zonele daneze 
Natura 2000 reprezintă o încălcare a articolului 6 din Directiva privind habitatele. Asociația 
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daneză pentru conservarea naturii a solicitat o investigație referitoare la autorizațiile eliberate 
de Ministerul danez al Alimentației, Agriculturii și Pescuitului pentru dragarea midiilor în 
următoarele zone Natura 2000: Situl de interes comunitar (SIC) și zona de protecție specială 
(ZPS) Løgstør Bredning (DK00EY124 și DK00EY012), situl de interes comunitar (SIC) și 
zona de protecție specială (ZPS) Lovns Bredning (DK00EY13 și DK00EY014), deoarece, 
după părerea sa, evaluarea impactului realizat de autoritățile daneze pentru dragarea midiilor 
în aceste zone nu s-a desfășurat în conformitate cu obligațiile stabilite de articolul 6 din 
Directiva privind habitatele. 

Reclamantul/petiționarul mai susține că există o serie de insuficiențe și de greșeli în evaluarea 
impactului, iar concluzia conform căreia dragarea midiilor nu contravine articolelor 6 
alineatul (2) și 6 alineatul (3) se bazează pe probele tehnice care nu concordă cu evaluarea 
realizată de centrele regionale de mediu.

Cele două instrumente cheie referitoare la legislația UE privind natura sunt Directiva 
2009/147/CE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice1 și Directiva 92/43/CEE2 a 
Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, 
cunoscută de obicei ca Directiva privind habitatele.
Dispozițiile articolului 6 alineatul (2) și articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind 
habitatele solicită fiecărui stat membru să realizeze o evaluare adecvată a oricărui plan sau 
proiect care ar putea avea un impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000. Rezultatele 
acestei evaluări, legate de condițiile particulare ale unui anumit sit, stau la baza acordării sau 
refuzării autorizației pentru o activitate. 

De când a fost înaintată plângerea, în octombrie 2008, Comisia a discutat problema dragării 
midiilor în siturile Natura 2000 în mai multe rânduri cu autoritățile daneze. Comisia a cerut 
autorităților daneze și documentația și informațiile relevante. Comisia analizează în prezent 
evaluarea realizată de autoritățile daneze în temeiul articolului 6 alineatul (3) din Directiva 
privind habitatele și informațiile aferente pentru a ajunge la o decizie cu privire la 
probabilitatea unor efecte adverse asupra integrității siturilor, în contextul obiectivelor de 
conservare a acestora.

Informațiile primite de la autoritățile daneze și dovezile suplimentare sunt încă analizate de 
Comisie. Comisia va analiza dacă decizia de autorizare a dragării midiilor prezintă deficiențe 
și, în special, dacă au fost incluse suficiente restricții în deciziile de a contribui la reducerea 
daunelor suplimentare și de a preveni ca dragarea midiilor să aibă efecte adverse asupra 
integrității sitului, precum și dacă s-au luat suficiente măsuri pentru a evita deteriorarea care 
duce la o perturbare semnificativă a habitatelor naturale. Comisia va informa Comisia pentru 
petiții cu privire la rezultatul evaluării.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

                                               
1 JO L 20, 26.1.2010, p. 7-25
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
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Comisia a analizat evaluările efectuate de autoritățile daneze în temeiul articolului 6 alineatul 
(3) din Directiva privind habitatele1 și informațiile conexe primite de la acestea, pe baza  
cărora a fost luată o decizie cu privire la probabilitatea unor efecte adverse asupra integrității 
siturilor, în contextul obiectivelor de conservare a acestora.
Evaluările din 2008 și 2009 par să prezinte carențe în ceea ce privește: 
- evaluarea dragării midiilor și efectele acesteia asupra locuitorilor;
- evaluarea efectelor cumulate;
- evaluarea proiectului în raport cu obiectivele de conservare a siturilor; 
- studiul cunoștințelor științifice de cea mai bună calitate disponibile în domeniu. 

În consecință, s-ar părea că evaluările nu îndeplinesc cerințele articolului 6 alineatul (3) din 
directivă și, prin urmare, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, proiectele nu ar fi 
trebuit să fie autorizate.

În consecință, Comisia opinează că Danemarca nu și-a îndeplinit obligațiile ce-i revin în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CE privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

La 28 octombrie 2010, în conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, Comisia a hotărât să transmită Danemarcei o scrisoare de punere în 
întârziere, invitând Danemarca să-și formuleze observațiile în acest în termen de două luni de 
la primirea scrisorii.

După examinarea acestora sau în cazul în care nu va fi trimisă nici observație până la 
termenul limită prevăzut, Comisia va emite, dacă va fi cazul, un aviz motivat, conform 
prevederilor aceluiași articol.
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