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Tárgy: J. W. német állampolgár által benyújtott 0079/2019. számú, egy további 
aláírást tartalmazó petíció egy észak-rajna-vesztfáliai élőhelyvédelmi 
területen történő fakitermelésről

1. A petíció összefoglalása

A beszámoló szerint 2019. januárban több száz, köztük igen idős és védett fát vágtak ki 
Marlban, a „Die Burg” élőhely- és természetvédelmi területen. A petíció benyújtója szerint ez 
adminisztrációs hibának tudható be, és feltételezi, hogy az észak-rajna-vesztfáliai és európai 
szintű felelős hatóságok nem kaptak tájékoztatást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 227. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. augusztus 30.

Az élőhelyvédelmi irányelv1 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a Natura 2000 
helyszíneken a fák kivágása része lehet az adott területek nélkülözhetetlen kezelésének, és 
nem feltétlenül jelenti az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (2) bekezdésében foglalt, az 
élőhelyek állapotromlásának elkerülésére vonatkozó kötelezettség megszegését. Ha azonban a 
fák kivágása nem nélkülözhetetlen az adott terület kezeléséhez, akkor arra az irányelv 6. 
cikkének (3) bekezdésében meghatározott megfelelő vizsgálati követelményeknek kell 
vonatkozniuk. 

1 A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről, HL L 206., 1992.7.22., 7–50. o.



PE640.670v02-00 2/2 CM\1199262HU.docx

HU

A területre vonatkozó természetvédelmi célkitűzések és gazdálkodási terv2 szerint az erdőt 
meg kell fiatalítani, az élőhelyvédelmi irányelv I. melléklete szerinti védett élőhelytípusok 
növénytársulásaihoz nem tartozó fafajokat ki kell vágni, és az erdő nyitott táj felé eső széleit 
rétegesen kell kialakítani. A nyilvánosan hozzáférhető információk szerint ezen a területen a 
fakivágással érintett terület mérete nem fogja meghaladni a 0,3 hektárt, ami a 143 hektáros 
védett terület teljes területének kis százaléka.

Következtetés

A petíció benyújtója már panaszt nyújtott be Németországban a felsőbb és legfelsőbb szintű 
természetvédelmi hatóságokhoz, amelyek a nemzeti jogszabályok megsértése esetén a 
megfelelő illetékes nemzeti hatóságok. A petíció benyújtója által szolgáltatott információk és 
a rendelkezésre álló nyilvánosan elérhető dokumentumok alapján a Bizottság nem 
szándékozik tovább foglalkozni a kérdéssel.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV I.): 2020. február 18.

A petíció benyújtója megismétli korábbi érveit, amelyek szerint az „Európai Unió illetékes 
hatóságainak” hatályon kívül kell helyezniük Recklinghausen megye azon határozatát, amely 
a DE4309-301 Natura 2000 területen („Die Burg”, Németország/Észak-Rajna-Vesztfália) 
engedélyezi több fa kitermelését. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy ez az engedély 
megsértette az észak-rajna-vesztfáliai természetvédelmi törvényt és Recklinghausen járás 
„Vestischer Höhenback” területrendezési engedélyét.

Következtetés

A petíció benyújtója nem szolgáltat olyan új bizonyítékot, amely a Bizottság intézkedését 
indokolná. A petíció benyújtója – mint Marl város Zöld Pártjának képviselője – ügyével az 
illetékes nemzeti hatóságokhoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy megsértették a nemzeti 
jogszabályokat.

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