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Komisja Petycji

18.2.2020

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0079/2019, którą złożył J.W. (Niemcy), podpisana przez jedną 
dodatkową osobę, w sprawie wycinki drzew na obszarze chronionym 
w Nadrenii Północnej-Westfalii

1. Streszczenie petycji

Według doniesień w styczniu 2019 r. w rezerwacie przyrody „Die Burg” w Marl wycięto 
kilkaset drzew, w tym bardzo starych i chronionych. Składający petycję przypisuje to 
uchybieniom administracyjnym i zakłada, że organy odpowiedzialne w Nadrenii Północnej-
Westfalii i na szczeblu europejskim nie zostały o tym poinformowane.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 7 maja 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wyrąb lasów na obszarach Natura 2000 może stanowić część niezbędnego zarządzania tymi 
obszarami w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej1 i niekoniecznie jest 
równoznaczny z naruszeniem wynikającego z art. 6 ust. 2 tej dyrektywy obowiązku 
przeciwdziałania pogarszaniu się stanu siedlisk. Jeżeli jednak taki wyrąb nie jest konieczny 
do zarządzania danym obszarem, musi podlegać odpowiednim wymogom oceny określonym 
w art. 6 ust. 3 ww. dyrektywy. 

Zgodnie z celami ochrony i planem zarządzania przedmiotowym obszarem2 las ma zostać 

1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
2http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-
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odnowiony, gatunki drzew, które nie należą do zespołu roślinnego chronionych typów 
siedlisk w myśl załącznika I do dyrektywy siedliskowej, zostaną poddane wyrębowi, a 
obrzeża lasu wychodzące na krajobraz otwarty będą miały strukturę warstwową. Według 
publicznie dostępnych informacji wyrąb nie przekroczy powierzchni 0,3 ha na tym obszarze, 
co stanowi niewielki odsetek całkowitej powierzchni 143 ha chronionego terenu.

Wniosek

Składający petycję zwrócił się już do organów wyższej i najwyższej instancji 
odpowiedzialnych za ochronę przyrody w Niemczech. Organy te są właściwe do zbadania, 
czy doszło do naruszenia któregoś z przepisów krajowych. Po przeanalizowaniu informacji 
przekazanych przez składającego petycję oraz publicznie dostępnych dokumentów Komisja 
nie zamierza dalej badać tej sprawy.

4. Odpowiedź Komisji (REV I) otrzymana dnia 18 lutego 2020 r.

Składający petycję powtarza poprzednie argumenty, zgodnie z którymi „właściwe organy 
UE” powinny uchylić decyzję władz okręgu Recklinghausen zezwalającą na wycinkę wielu 
drzew na obszarze Natura 2000 DE4309-301 „Die Burg” w Nadrenii Północnej-Westfalii. 
Twierdzi on, że zezwolenie to stanowi naruszenie „ustawy o ochronie przyrody w Nadrenii 
Północnej-Westfalii” oraz „zezwolenia dotyczącego zagospodarowania przestrzennego 
Vestischer Höhenback” w okręgu Recklinghausen.

Wniosek

Składający petycję nie przedstawia żadnych nowych dowodów, które uzasadniałyby podjęcie 
działań przez Komisję. Jeżeli składający petycję uważa, że doszło do naruszenia przepisów 
krajowych, może skierować sprawę do właściwych organów krajowych, również jako 
przedstawiciel Partii Zielonych miasta Marl.
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