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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0933/2008 af Graham Taylor, britisk statsborger, for Pryor and 
Rickett Silviculture, om problemer på grund af ændringerne i den britiske 
lovgivning som følge af gennemførelse af Fællesskabets habitatdirektiv 92/43 
som ændret

1. Sammendrag

Andrageren anfægter, at den britiske lovgivning i forbindelse med gennemførelsen af 
Fællesskabets direktiv 92/43 er blevet ændret for at tage højde for EF-Domstolens dom i sag 
C-221/04. Andrageren hævder, at det britiske skovbrugs og landbrugs almindelige 
erhvervsaktiviteter, indtil disse ændringer trådte i kraft, var beskyttet af fortolkningen af 
"forsætlig skade", fordi midlertidig, utilsigtet skade på beskyttede ynglepladser ikke kunne 
retsforfølges. Andrageren mener, at EF-Domstolen har gjort dette forsvar umuligt, hvorfor 
skovforvaltere nu risikerer strafferetlig tiltale for almindelige erhvervsaktiviteter. Andrageren 
finder, at denne situation er uacceptabel og mener ikke, at der tages hensyn til de britiske 
skoves karakter eller til den kendsgerning, at de beskyttede arter ikke er truede arter i Det 
Forenede Kongerige. Andrageren anmoder om subsidiaritet i forbindelse med gennemførelsen 
af denne lovgivning, idet han mener, at det er uhensigtsmæssigt at forhindre skovforvalterne i 
at udføre deres arbejde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren anfægter ændringerne i den britiske lovgivning i forbindelse med 
gennemførelsen af Fællesskabets direktiv 92/43/EØF. Han udtrykker bekymring over, at 
ændringerne skulle tage højde for EF-Domstolens dom i sag C-221/04, og at britiske 
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skovbrugs og landbrugs almindelige erhvervsaktiviteter som følge heraf ikke længere er 
beskyttede, i tilfælde hvor der forårsages utilsigtet skade på beskyttede ynglepladser.

Kommissionen har i en årrække undersøgt, i hvilket omfang Det Forenede Kongeriges 
nationale lovgivning er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 92/43/EØF om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Kommissionen indledte i den forbindelse en 
sag ved EF-Domstolen - sag C-6/04 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige - og 
afgørelsen faldt den 20. oktober 2005. Et af dommens punkter omhandler 
forsvarsforanstaltningerne i den nationale lovgivning, som tillod yderligere fravigelser fra de 
stamme bestemmelser i direktivets artikel 12 om beskyttelse af arter, og som ikke var fastsat i 
direktivet. Dommen førte til, at Det Forenede Kongeriges myndigheder ændrede den nationale 
lovgivning. I England og Wales blev disse ændringer indført i forordningen af 2007 om 
bevaring (naturtyper & bevaring) (ændring) (England og Wales) (lovbekendtgørelse nr. 
1843).

Efter at have vurderet ændringerne konkluderede Kommissionen, at de ikke sikrede fuld 
overensstemmelse med kravene i direktivet og Domstolens afgørelse i sag 
C-6/04. Det gælder navnlig den nye bestemmelse 39, stk. 1, litra b), som andrageren synes at 
henvise til. Kommissionens havde den indvending, at forbuddet mod at forstyrre beskyttede 
europæiske arter i den nye bestemmelse 39, stk. 1, litra b), var for løst formuleret, hvormed 
den ikke gav disse arter den omfattende beskyttelse, som direktivet krævede. Kommissionen 
tog spørgsmålet op med myndighederne i Det Forenede Kongerige, hvilket har betydet, at 
forordningen nu er blevet yderligere ændret i forordningen af 2009 (lovbekendtgørelse nr. 6) 
om bevaring (naturtyper & bevaring) (ændring) (England og Wales).   

Kommissionen har forstået, at Det Forenede Kongeriges myndigheder allerede har udarbejdet 
en specifik vejledning til skovforvaltningen netop som en forsvarsforanstaltning til de 
driftsledere, som praktiserer positiv forvaltning i overensstemmelse med forskrifterne for god 
praksis, og at denne vejledning kan konsulteres i alle tvister, hvor de nationale domstole skal 
tage stilling til en handlings rimelighed. Selv om positiv skovforvaltning skal fremmes, skal 
gennemførelseslovgivningen også indeholde en stopklods for de driftsledere, som ikke følger 
god praksis og dermed overtræder de stramme beskyttelseskrav, som er fastlagt i direktivets 
artikel 12. 

Domstolens overvejelser i sag C-221/04, som andrageren henviser til, samt Domstolens 
tidligere afgørelse i sag C-103/00 støtter konklusionen om, at "forsætlig" adfærd, som den 
defineres i direktivets artikel 12, skal forstås som adfærd udvist af en person, som i lyset af 
den relevante lovgivning, der gælder for de berørte arter, samt de almene oplysninger givet til 
offentligheden, er vidende om, at hans adfærd højst sandsynligt vil udgøre en strafbar 
krænkelse af en art, og at vedkommende bevidst accepterer de forudsigelige følger af sin 
adfærd, uanset om krænkelsen er tilsigtet eller utilsigtet. I februar 2007 udfærdigede 
Kommissionen en vejledning om direktivets stramme beskyttelsesbestemmelser. Det skete 
især for at give berørte medlemsstater og enkeltpersoner supplerende oplysninger om disse 
bestemmelsers praktiske konsekvenser. Denne vejledning kan læses på Kommissionens 
websted på adressen http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance. 
Vejledningen indeholder specifikke oplysninger til skovbruget om anvendelsen af disse 
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bestemmelser samt om de praktiske konsekvenser af Domstolens afgørelser i sag C-103/00, 
C-6/04 og C-221/04."


