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1. Sammendrag

Andrageren mener, at opbevaring af mudder og slam i et naturområde er i strid med den 
europæiske lovgivning. Ifølge ham er der blevet givet tilladelse til dumpning af mudder og 
slam i dette område uden forudgående undersøgelse eller miljøkonsekvensvurdering. Han 
mener, at der er tale om en overtrædelse af direktiverne 92/43/EØF (habitatdirektivet) og 
79/409/EØF (fugledirektivet). Andrageren anmoder om en undersøgelse af situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. januar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Kommissionens bemærkninger

Havnen i "Darßer Ort" blev opført som et militært anlæg af den tidligere Tyske Demokratiske 
Republik i 1962. Efter genforeningen med Forbundsrepublikken Tyskland havde de militære 
styrker ikke længere brug for havnen. Havnen ligger centralt i "Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft" i den af habitatdirektivet1 omfattede lokalitet "Darß" (DE1541301) og i 

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21.5.1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 

22.7.1992, s. 7.
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den af fugledirektivet1 omfattede lokalitet "Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher 
Strelasund" (DE1542401). I henhold til den nationale lovgivning om nødhavne anvendes 
havnen fortsat af en enkelt redningsbåd samt af private både, men kun i nødstilfælde. Havnen 
forbliver kun i drift, indtil der er fundet en alternativ lokalitet uden for parken. Dette fremgår
af nationalparkens målsætninger2.

På grund af den naturlige sedimentering blev indsejlingen til havnen mudret op hvert år. 
Ifølge en bindende byretsaftale mellem ikkestatslige miljøorganisationer og de nationale 
myndigheder bliver 2009/2010-opmudringen den sidste. Det sand, der bliver opsamlet ved 
opmudring af sejlløbet, vil blive anvendt til at gendanne naturen i det område, der ikke direkte 
benyttes af redningsbåden. Det er en del af aftalen, at havnen vil blive lukket, når den 
naturlige sedimentering forhindrer havnens almindelige drift på grund af manglende 
opmudring.

Andrageren henviser til en formodet overtrædelse af artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet, i 
henhold til hvilken "alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller 
nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som […] kan påvirke en sådan lokalitet 
væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne". Af sammenhængen og formålet med artikel 6 fremgår 
det, at begrebet "forvaltning" skal behandles som en henvisning til "bevaringsforvaltning" af 
en lokalitet, dvs. begrebet "forvaltning" har den betydning, det har i artikel 6, stk. 1: "For de 
særlige bevaringsområder iværksætter medlemsstaterne de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger, hvilket i givet fald kan indebære hensigtsmæssige 
forvaltningsplaner, som er specifikke for lokaliteterne eller integreret i andre udviklingsplaner 
[…]". I henhold til artikel 1, litra a), forstås der ved bevaring: "de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at opretholde eller genoprette naturtyper og bestande af arter af vilde dyr og 
planter i en gunstig tilstand som defineret i henholdsvis litra e) og i)".

Kommissionen erkender, at den nationale myndighed har opstillet klare målsætninger med 
hensyn til at bevare og gendanne Natura 2000-lokaliteten "Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft". Den for øjeblikket eksisterende havn i "Darßer Ort" er blevet identificeret 
som værende en forstyrrende faktor for lokalitetens økosystem. Ifølge den kompetente 
nationale myndighed3 vil det sand, der blev mudret op af havnens indsejling, blive brugt til at 
forbedre og gendanne naturtypen "havvige".

Konklusion

Kommissionen kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger påvise nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af vilde fugle, som kodificerer 

direktiv 79/409/EØF, EUT L 020 af 26.1.2010, s.
2 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): Nationalparkplan – Leitbild 

und Ziele.
3 Svar på "Kleine Anfrage" fra forbundsregeringen i Mecklenburg-Vorpommern, underspørgsmål 2 og 3 

(8.7.2010). Oplysninger fremsendt af andrageren.


