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Subiect: Petiția nr. 0079/2019, adresată de J.W., de cetățenie germană, semnată de 
încă o persoană, privind tăierea copacilor într-o zonă de conservare a 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică din Renania de 
Nord-Westfalia

1. Rezumatul petiției

Conform relatărilor, în ianuarie 2019, în zona de conservare a naturii „Die Burg” din Marl au 
fost tăiate mai multe sute de arbori, dintre care unii erau foarte bătrâni și protejați. Petiționarul 
pune acest lucru pe seama eșecului administrativ și pornește de la premisa că autoritățile 
responsabile din Renania de Nord-Westfalia și de la nivel european nu au fost informate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2019

Exploatările forestiere din siturile Natura 2000 pot face parte din gestiunea necesară a 
siturilor, în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Directiva privind conservarea habitatelor 
naturale1, și nu reprezintă neapărat o încălcare a obligației prevăzute la articolul 6 alineatul (2) 
din Directiva privind conservarea habitatelor naturale, aceea de a evita deteriorarea 
habitatelor. Dacă exploatările în cauză nu sunt însă necesare pentru gestionarea sitului, ele 
trebuie să primească aprobarea corespunzătoare în temeiul articolului 6 alineatul (3) din 
directivă. 

1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, pp. 7-50.



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

RO

Potrivit obiectivelor de conservare și planului de gestionare al sitului2, pădurea trebuie 
întinerită, speciile de arbori care nu aparțin familiilor de plante incluse în tipurile de habitat 
protejate în temeiul anexei I la Directiva privind habitatele trebuie tăiate, iar marginile pădurii 
care dau în câmp deschis trebuie marcotate. Conform informațiilor publice, tăierea se va face 
pe o suprafață de 0,3 hectare din situl în cauză, ceea ce reprezintă un procentaj mic din 
suprafața totală de 143 de hectare a ariei protejate.

Concluzie

Petiționarul a depus deja plângeri pe lângă cele mai înalte autorități în materie de conservare a 
naturii din Germania, care sunt autoritățile naționale competente să investigheze orice 
încălcare a legislației naționale. Pe baza informațiilor furnizate de petiționar și a documentelor 
publice disponibile, Comisia nu intenționează să urmărească în continuare această chestiune.

4. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 18 februarie 2020

Petiționarul reia argumentele anterioare, potrivit cărora „autoritățile competente ale UE” ar 
trebui să abroge o decizie luată de municipalitatea Recklinghausen, prin care se autoriza 
tăierea mai multor arbori în situl Natura 2000 DE4309-301, „Die Burg”, din Renania de 
Nord-Westfalia (Germania). Petiționarul susține că această autorizație contravine „legii 
privind protejarea naturii în Renania de Nord-Westfalia” și „autorizației de amenajare a 
teritoriului Vestischer Höhenback” a districtului Recklinghausen.

Concluzie

Petiționarul nu furnizează dovezi noi care să justifice acțiuni din partea Comisiei. Petiționarul 
se poate adresa autorităților competente naționale, inclusiv în calitate de reprezentant al 
Partidului Verzilor din orașul Marl, în cazul în care consideră că a fost încălcată legislația 
națională.

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