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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0933/2008, внесена от г-н Graham Taylor, с британско 
гражданство, от името на „Pryor and Rickett Silviculture“, относно 
проблемите, които произтичат от промените в  законодателството на 
Обединеното кралство за прилагане на изменената Директива 
92/43/ЕИО за естествените местообитания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва промените, направени в законодателството на 
Обединеното кралство за прилагане на Директива 92/43/ЕИО, с цел да се отчете 
решението на Съда на Европейските общности по дело C-221/04. Според вносителя на 
петицията, преди тези промени, горският и земеделски сектор в Обединеното кралство 
са били защитени при обичайната си работа от тълкуването на „умишлено повреждане” 
тъй като временното, неволно повреждане на защитени места за размножаване не е 
било обект на криминално преследване. Вносителят на петицията привежда доводи, че 
решението на Съда на Европейските общности вече не позволява такава защита, като 
по този начин излага управителите на горските стопанства на криминално преследване 
за обичайната им работа. Вносителят на петицията намира това положение за 
неприемливо и счита, че то не отчита специфичността на горите в Обединеното 
кралство и факта, че в Обединеното кралство защитените видове не са застрашени 
видове. Вносителят на петицията пледира за помощ при прилагането на това 
законодателство, тъй като го счита за вредно, защото пречи на управителите на 
горските стопанства да изпълняват своите задължения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.
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Вносителят на петицията оспорва промените, направени в законодателството на 
Обединеното кралство за прилагане на Директива 92/43/ЕИО. Той изразява 
загриженост, че тези промени е трябвало да вземат предвид решението на Съда на 
Европейските общности по дело C-221/04, и че в резултат от това горският и 
земеделски сектор в Обединеното кралство вече не са защитени в случаите, когато е 
причинено неволно повреждане на защитени места за размножаване.

В продължение на няколко години Комисията е извършвала оценка на съответствието 
на националното законодателство за прилагане в Обединеното кралство с изискванията 
на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора 
и фауна1. В резултат от своята загриженост на 20 октомври 2005 г. Комисията получава 
решението на Съда на Европейските общности по дело C-6/04, Комисията срещу 
Обединеното Кралство. Един от мотивите за това решение се отнася до защитата в 
националното законодателство, която позволява допълнителни отклонения от строгите 
изисквания за защита на видовете съгласно член 12 от директивата, които отклонения 
не са били предвидени в директивата. Поради това органите на Обединеното кралство 
изменят своето законодателство. В Англия и Уелс, тези промени се съдържат в 
Правилата за опазване от 2007 г. (Естествени местообитания & c.) (Изменение) (Англия 
и Уелс) (S.I.  № 1843).

При оценката на тези нови правила, Комисията установява, че те не осигуряват пълно 
съответствие с изискванията на директивата и решението на Съда на 
Европейските общности по дело C-6/04, и по-специално това несъответствие е налице 
при правило 39, параграф 1, буква б), на което изглежда, че се позовава вносителят.
Съображенията на Комисията в това отношение са, че забраната за обезпокояване на 
защитени европейски видове в новото правило 39, параграф 1, буква б) е била
съставена твърде неопределено, като по този начин не предоставя на тези видове 
строгата защита, изисквана съгласно директивата. Комисията представя тези 
съображения пред органите на Обединеното кралство и в резултат от това Правилата са 
допълнително изменени с Правилата за опазване от 2009 г. (Естествени местообитания
& c.) (Изменение) (Англия и Уелс) (S.I. № 6).

Комисията разбира, че органите на Обединеното кралство вече са представили 
специфични насоки за управление на горите, точно с цел да се осигури защита на 
работниците, които осъществяват добро управление в съответствие с изискванията за 
добра практика, и че тези насоки могат да бъдат използвани в случай на спорове, 
отнесени до националните съдилища, когато е оспорена основателността на иска. 
Въпреки че доброто управление на горите следва да бъде подкрепяно, 
законодателството за транспониране трябва също да предоставя механизъм за 
възпиране на работници, които не спазват добрите практики и в резултат нарушават 
строгите изисквания за защита съгласно член 12 от Директивата.

Разискванията на Съда на Европейските общности по дело C-221/04, на което се 
позовава вносителят, както и по-ранното решение на Съда на Европейските общности
по дело C-103/00 подкрепят извода, че „умишлените“ действия, посочени в член 12 от 
директивата следва да се разбират като действия на лице, което в светлината на 

                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
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съответното законодателство, приложимо за съответните видове, и на общата 
информация, предоставена на обществеността, знае, че неговите действия най-вероятно 
ще доведат до престъпление срещу даден вид, има намерение да извърши това 
престъпление, или, ако няма, съзнателно приема предвидимите резултати от действието 
си. През февруари 2007 г. Комисията изработва документ с насоки относно 
разпоредбите на директивата за строга защита, в частност, за да даде на държавите-
членки и на заинтересуваните лица някои допълнителни насоки относно последиците 
на тези разпоредби в практиката. Този документ с насоки може да бъде намерен на 
интернет страницата на Комисията:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance и съдържа 
специфични насоки за прилагането на тези разпоредби в горския сектор, и за 
практическите последици на решенията на Съда на Европейските общности по дела C-
103/00, C-6/04 и C-221/04.


