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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0079/2019, του J.W., γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλη 1 
υπογραφή, σχετικά με την κοπή δένδρων σε περιοχή που εμπίπτει στην 
οδηγία για τους οικοτόπους στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με πληροφορίες κόπηκαν αρκετές εκατοντάδες δέντρα, σε ορισμένες περιπτώσεις 
πολύ παλαιά και υπό προστασία, στα τέλη του Ιανουαρίου του 2019 στην ζώνη προστασίας 
της φύσης «Die Burg» στο Marl, η οποία εμπίπτει στην οδηγία για τους οικοτόπους. Ο 
αναφέρων αποδίδει το γεγονός σε αποτυχία της διοίκησης και υποθέτει ότι οι αρμόδιες αρχές 
στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν ενημερωθεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2019

Οι υλοτομικές δραστηριότητες σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 ενδέχεται να αποτελούν 
μέρος της απαραίτητης διαχείρισης των περιοχών αυτών κατά την έννοια του άρθρου 6 
παράγραφος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους1 και δεν ισοδυναμούν απαραίτητα με 
παραβίαση της υποχρέωσης που απορρέει από το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους όσον αφορά την αποτροπή της υποβάθμισης των οικοτόπων. Ωστόσο, εάν οι 
υλοτομικές δραστηριότητες δεν κρίνονται απαραίτητες για τη διαχείριση της περιοχής, θα 
πρέπει να συνάδουν με τις κατάλληλες απαιτήσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 3 της οδηγίας. 

1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7-50.
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Σύμφωνα με τους στόχους προστασίας και το σχέδιο διαχείρισης της περιοχής2, το δάσος 
πρέπει να αναγεννάται, να καταγράφονται τα είδη δέντρων που δεν συγκαταλέγονται στα 
επικρατούντα είδη των προστατευόμενων οικοτόπων σύμφωνα με το παράρτημα I της 
οδηγίας για τους οικοτόπους, ενώ οι παρυφές του δάσους προς το ανοικτό τοπίο πρέπει να 
εκτείνονται σε διαφορετικά επίπεδα. Σύμφωνα με τις δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες, η 
υλοτομία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,3 εκτάρια στην εν λόγω περιοχή, ήτοι ένα μικρό 
ποσοστό της συνολικής επιφάνειας της προστατευόμενης περιοχής που ανέρχεται στα 143 
εκτάρια.

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων έχει ήδη υποβάλλει καταγγελία στις ανώτερες και ανώτατες περιβαλλοντικές 
αρχές της Γερμανίας που είναι αρμόδιες να ερευνήσουν τυχόν παραβίαση της εθνικής 
νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που απέστειλε ο αναφέρων και βάσει δημοσίως 
διαθέσιμων εγγράφων, η Επιτροπή δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια στο ζήτημα.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.I), που ελήφθη στις 18 Φεβρουαρίου 2020

Ο αναφέρων επαναλαμβάνει προηγούμενα επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία οι «αρμόδιες 
αρχές της ΕΕ» θα πρέπει να καταργήσουν μια απόφαση της κομητείας Recklinghausen, η 
οποία επέτρεψε την υλοτόμηση διαφόρων δένδρων στην περιοχή DE4309-301 του δικτύου 
Natura 2000, «Die Burg» στη Γερμανία/Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Ισχυρίζεται ότι η εν 
λόγω άδεια υλοτόμησης παραβιάζει «τον νόμο για την προστασία της φύσης στη Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία» και τη χωροταξική άδεια «Vestischer Höhedback» της περιφέρειας 
Recklinghausen.

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων δεν κατέθεσε νέα αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την ανάληψη 
δράσης από την Επιτροπή. Μπορεί να προσφύγει στις αρμόδιες εθνικές αρχές, υπό την 
ιδιότητά του ως εκπροσώπου του Κόμματος Πρασίνων της πόλης Marl, εάν θεωρεί ότι η 
εθνική νομοθεσία δεν τηρήθηκε.

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