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Din klage (2020)03330 over Sverige

Kære Ole Pedersen
Jeg henviser til din klage af 16. november 2020 (registreret i Kommissionen under referencen
CHAP (2020)03330) vedrørende den licensjagt af ulve, der finder sted i Sverige, og oplysningerne
herom. Jeg beklager dybt, at Kommissionens tjenestegrene først for nylig har været i stand til at
foretage en foreløbig vurdering af klagen på grundlag af de oplysninger, du har fremsendt.
Ifølge habitatdirektivet1 er ulve, som er en dyreart af fællesskabsbetydning, der er opført i
direktivets bilag IV, litra a), strengt beskyttet i Sverige. Fravigelser af denne strenge beskyttelse er
kun tilladt under de omstændigheder, der er angivet i direktivets artikel 16, og på betingelse af, at
der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og at fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af den
pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde. Domstolen har allerede
præciseret rækkevidden af ovennævnte bestemmelser, bl.a. i dommen af 10. oktober 2019 (sag C674/17, Tapiola).
Som du ved, er Kommissionen ansvarlig for at sikre, at alle EU-medlemsstater anvender EU-retten
korrekt. Den tager sin rolle alvorligt og afdækker mulige overtrædelser af EU-retten på grundlag
af egne undersøgelser eller klager fra borgere, virksomheder eller andre interessenter.
Kommissionen kan således indlede en traktatbrudssag mod en specifik medlemsstat for at
afhjælpe de mangler, som den er blevet gjort opmærksom på. Klager som den, du har indgivet,
kan derfor ligge til grund for en traktatbrudssag mod en medlemsstat, og de er absolut en meget
værdifuld informationskilde for os. Kommissionen har dog ingen beføjelser til at udstede påbud til
de nationale myndigheder. Den er heller ikke inddraget i beslutninger om at tillade fravigelser i
henhold til habitatdirektivets artikel 16. Sådanne beslutninger træffes af de kompetente nationale
myndigheder uden nogen forudgående tilladelse fra Kommissionen.
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Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (konsolideret
udgave: EUR-Lex - 01992L0043-20130701 - DA - EUR-Lex (europa.eu)).

I din specifikke sag må jeg desværre meddele dig, at Kommissionen ikke vil indlede en
traktatbrudssag mod Sverige vedrørende de forhold, der er beskrevet i din klage. De forhold, som
du nævner, vil blive taget i betragtning i forbindelse med en traktatbrudssag (INFR(2010)4200)
mod Sverige, som allerede er indledt.
Kommissionen følger nøje gennemførelsen af habitatdirektivet i Sverige, og den er klar over, at
der stadig er behov for betydelige forbedringer med hensyn til beskyttelsen og forvaltningen af
ulvebestanden, herunder med hensyn til de fravigelser, der er givet tilladelse til. I den forbindelse
har Kommissionen allerede indledt ovennævnte traktatbrudssag vedrørende politikken for
licensjagt på ulve for at sikre, at de krav, der gælder i forbindelse med fravigelser, jf.
habitatdirektivets artikel 16, stk. 1, litra e), overholdes. Nævnte traktatbrudssag er endnu ikke
afsluttet. Kommissionen er i færd med at vurdere de seneste videnskabelige og juridiske
oplysninger og afgørelser fra de svenske myndigheder og domstole om dette spørgsmål. Vi vil i
den forbindelse også tage dine oplysninger i betragtning. Kommissionens tjenestegrene har også
længe haft bilaterale drøftelser med Sverige. Vi har som led i denne dialog givet udtryk for vores
bekymringer, også med hensyn til den lave tærskelværdi for bestanden, som Sverige har fastsat for
en gunstig referencebestand.
Du bedes bemærke, at det forhold, at din klage vil blive henlagt, ikke forhindrer dig i at gå videre
med dette vigtige spørgsmål på nationalt plan. Som du måske er bekendt med, er Kommissionens
behandling af klager baseret på en arbejdsdeling mellem de nationale myndigheder og
Kommissionen. Dette beskrives nærmere i Kommissionens meddelelse "EU-retten: Bedre
resultater gennem bedre anvendelse.2 Ifølge meddelelsen har medlemsstaternes kompetente
myndigheder det primære ansvar for at omsætte, anvende og gennemføre EU-retten korrekt. Det
omfatter alle nationale myndigheder, herunder de nationale domstole.
I lyset af ovenstående må jeg derfor meddele, at Kommissionen agter at henlægge din klage. Hvis
du imidlertid har nye oplysninger, der kan være relevante for en fornyet vurdering af din klage,
bedes du kontakte Kommissionen senest fire uger fra datoen for dette brev. Efter den dato kan
sagen henlægges.
Med venlig hilsen

(underskrevet elektronisk)

Sabine Bourdy
Kontorchef
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