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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0079/2019 af J.W., tysk statsborger, og en medunderskriver, 
om fældning af træer i et habitatområde i Nordrhein-Westfalen

1. Sammendrag

Det rapporteres, at flere hundrede træer, i visse tilfælde meget gamle og beskyttede træer, 
blev fældet i januar 2019 i naturbeskyttelsesområdet "Die Burg" i Marl. Andrageren tilskriver 
dette en administrativ fejl og går ud fra, at de ansvarlige myndigheder i Nordrhein-Westfalen 
og på europæisk plan ikke er blevet informeret derom.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2019

Skovning i skove i Natura 2000-områder kan være del af den nødvendige forvaltning af 
lokaliteter som områder omhandlet i habitatdirektivets1 artikel 6, stk. 1, og er ikke 
nødvendigvis ensbetydende med en tilsidesættelse af forpligtelsen i henhold til 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, til at undgå forringelse af naturtyperne. Hvis en sådan 
skovning imidlertid ikke er nødvendig for forvaltningen af området, skal den underkastes de 
relevante vurderingskrav i direktivets artikel 6, stk. 3. 

Ifølge bevaringsmålsætningerne og forvaltningsplanen for lokaliteten2 skal skoven forynges, 

1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7-50).
2http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-
meldedok/de/fachinfo/listen/meldedok/DE-4309-301
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træarter, der ikke tilhører de beskyttede naturtyper i henhold til bilag I til habitatdirektivet, 
skal fældes, og skovkanterne ud mod det åbne landskab skal lagdeles. Ifølge offentligt 
tilgængelige oplysninger må skovningen i dette område ikke overstige 0,3 ha, hvilket udgør 
en lille procentdel af det beskyttede områdes samlede areal på 143 aa.

Konklusion

Andrageren har allerede indgivet en klage til de højere og højeste myndigheder for 
naturbevaring i Tyskland, som er de nationale myndigheder, der er kompetente til at 
undersøge, om nogen af de nationale bestemmelser er blevet overtrådt. På baggrund af de 
oplysninger, andrageren har fremlagt, og de offentligt tilgængelige dokumenter agter 
Kommissionen ikke at gå videre med sagen.

4. Kommissionens svar (REV I), modtaget den 18. februar 2020

Andrageren gentager sine tidligere argumenter om, at "EU's kompetente myndigheder" bør 
ophæve en afgørelse truffet af byen Recklinghausen, som gav tilladelse til at fælde flere træer 
i Natura 2000-området DE4309-301, "Die Burg" i Tyskland/Nordrhein-Westfalen. 
Andrageren hævder, at denne tilladelse var i strid med "loven om naturbeskyttelse i 
Nordrhein-Westfalen" og lokalplanen for "Vestischer Höhenback" i Recklinghausen.

Konklusion

Andrageren fremlægger ikke nye beviser, der kan retfærdiggøre, at Kommissionen griber ind. 
Andrageren kan forfølge sagen hos de kompetente nationale myndigheder, også i hans 
egenskab af repræsentant for partiet De Grønne i byen Marl, hvis han mener, at den nationale 
lovgivning er blevet overtrådt.


