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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0079/2019, внесена от J.W., с германско гражданство, 
подписана от още един човек, отнасяща се до отсичането на дървета в 
специална защитена зона в Северен Рейн-Вестфалия

1. Резюме на петицията

Съобщава се, че през януари 2019 г. в специалната защитена зона „Die Burg“ в Марл са 
били отсечени няколкостотин дървета, в някои случаи много стари и защитени. 
Вносителят на петицията приписва това на административен пропуск и предполага, че 
отговорните власти в Северен Рейн-Вестфалия и на равнището на ЕС не са били 
уведомени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2019 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2019 г.

Сечта в гори в защитени зони по „Натура 2000“ може да бъде част от необходимото 
управление на зоните по смисъла на член 6, параграф 1 от Директивата за 
местообитанията1 и не представлява непременно нарушение на задължението по член 
6, параграф 2 от Директивата за местообитанията за предотвратяване на влошаването 
на състоянието на местообитанията. Ако обаче тази сеч не е необходима за 
управлението на територията, тя трябва да бъде предмет на съответните изисквания за 
оценка, посочени в член 6, параграф 3 от директивата. 

1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, ОВ, Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 109—152.
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В съответствие с целите за опазване и плана за управление на територията2 гората 
трябва да бъде обновявана, дървесните видове, които не принадлежат към защитените 
типове естествени местообитания съгласно приложение I към Директивата за 
местообитанията, трябва да бъдат изсичани, като се поддържа съответна слоеста 
структура на граничното пространство към откритите площи. Съгласно публично 
достъпната информация сечта в този район не надвишава 0,3 хектара, което 
представлява малък дял от общата площ от 143 хектара от защитената зона.

Заключение

Вносителят на петицията вече е подал жалба до по-висши инстанции в Германия, които 
са подходящите национални компетентни органи за проучване на въпроса дали е 
налице нарушение на националното законодателство. Въз основа на информацията, 
предоставена от вносителя на петицията, и въз основа на публично достъпните 
документи Комисията не възнамерява да продължи разглеждането на въпроса.

4. Отговор на Комисията (REV I), получен на 18 февруари 2020 г.

Вносителят на петицията повтаря предишните си аргументи, според които 
компетентните органи на ЕС следва да отменят решение на област Реклингхаузен, 
което разрешава изсичането на няколко дървета в обекта по „Натура 2000“ DE4309-301, 
„Die Burg“ в Германия/Северен Рейн-Вестфалия. Вносителят на петицията твърди, че 
това разрешение е в нарушение на закона за опазване на природата в Северен Рейн-
Вестфалия и на разрешението за пространствено планиране „Vertischer Höhendback“ на 
област Реклингхаузен.

Заключение

Вносителят на петицията не представя нови доказателства, които биха обосновали 
действия от страна на Комисията. Вносителят на петицията може да отнесе въпроса до 
националните компетентни органи, също в качеството си на представител на зелената 
партия на град Марл, ако счита, че е налице нарушение на националното 
законодателство.

2http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-
meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4309-301
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