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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0933/2008, του κ. Graham Taylor, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας Pryor and Rickett Silviculture, σχετικά με τα 
προβλήματα που απορρέουν από τις αλλαγές στη νομοθεσία του Ηνωμένου 
Βασιλείου για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΚ) 92/43 για τους οικοτόπους 
όπως τροποποιήθηκε

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αμφισβητεί τις τροποποιήσεις που έγιναν στη νομοθεσία του Ηνωμένου 
Βασιλείου για την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους, προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-
221/04. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, πριν από τις εν λόγω αλλαγές, οι κλάδοι της 
δασοκομίας και της γεωργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύονταν σε συνήθεις εργασίες 
από την ερμηνεία της «εκ προθέσεως βλάβης», δεδομένου ότι η προσωρινή, μη εκ προθέσεως 
βλάβη στους προστατευόμενους τόπους αναπαραγωγής δεν διωκόταν ποινικά. Ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι η απόφαση του ΔΕΚ καθιστά πλέον αδύνατο αυτό το αμυντικό επιχείρημα, 
εκθέτοντας συνεπώς του διαχειριστές δασών σε κατηγορίες για αξιόποινες πράξεις για 
συνήθεις εργασίες. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη και ότι δεν 
λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των δασών του Ηνωμένου Βασιλείου και το γεγονός ότι 
τα προστατευόμενα είδη δεν είναι είδη που απειλούνται με εξαφάνιση στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Ο αναφέρων κάνει έκκληση για επικουρική προστασία κατά την εφαρμογή της 
νομοθεσίας αυτής, καθώς τη θεωρεί αντιπαραγωγική, επειδή εμποδίζει τους διαχειριστές 
δασών να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.
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Ο αναφέρων αμφισβητεί τις τροποποιήσεις που έγιναν στη νομοθεσία του Ηνωμένου 
Βασιλείου για την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ανησυχεί ότι σκοπός των 
συγκεκριμένων τροποποιήσεων ήταν να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-221/04, και ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην παρέχεται 
πλέον προστασία στους κλάδους της δασοκομίας και της γεωργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
όταν προκαλείται βλάβη χωρίς πρόθεση σε προστατευόμενους τόπους αναπαραγωγής.

Η Επιτροπή, εδώ και αρκετά έτη, αξιολογεί τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας 
μεταφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου με τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1. Ως 
αποτέλεσμα των προβληματισμών της, η Επιτροπή έλαβε την ευνοϊκή απόφαση του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-6/04, Επιτροπή κατά Ηνωμένου 
Βασιλείου, στις 20 Οκτωβρίου 2005. Ένας από τους λόγους που προβλήθηκε για την εν λόγω 
απόφαση αφορούσε μέσα άμυνας που παρείχε η εθνική νομοθεσία, τα οποία επέτρεπαν 
πρόσθετες αποκλίσεις από τις απαιτήσεις αυστηρής προστασίας των ειδών του άρθρου 12 της 
οδηγίας, και τα οποία δεν προβλέπονταν στην οδηγία. Ως εκ τούτου, οι αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου τροποποίησαν τη νομοθεσία τους. Στην Αγγλία και την Ουαλία, οι εν λόγω 
τροποποιήσεις συμπεριλήφθηκαν στους κανονισμούς για τη διατήρηση (φυσικοί οικότοποι 
κ.ά.) (τροποποίηση) (Αγγλία και Ουαλία) του 2007 (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 1843).

Η Επιτροπή αξιολόγησε τους εν λόγω νέους κανονισμούς και διαπίστωσε ότι δεν 
διασφαλιζόταν πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας και την απόφαση του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-6/04, ιδιαίτερα στην περίπτωση του νέου κανονισμού 39, 
παράγραφος 1, στοιχείο β, τον οποίο φαίνεται να επικαλείται ο αναφέρων. Ο προβληματισμός 
της Επιτροπής εν προκειμένω έγκειτο στο ότι η διατύπωση της απαγόρευσης ενόχλησης 
προστατευόμενων ευρωπαϊκών ειδών στον νέο κανονισμό 39, παράγραφος 1, στοιχείο β, 
ήταν υπερβολικά χαλαρή, και με αυτόν τον τρόπο δεν εξασφάλιζε την αυστηρή προστασία 
των συγκεκριμένων ειδών που απαιτεί η οδηγία. Η Επιτροπή εξέφρασε τους 
προβληματισμούς αυτούς στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου με αποτέλεσμα την περαιτέρω 
τροποποίηση των κανονισμών για τη διατήρηση (φυσικοί οικότοποι κ.ά.) (τροποποίηση)
(Αγγλία και Ουαλία) του 2009 (νομοθετικό διάταγμα αριθ. 6).

Η Επιτροπή κατανοεί ότι οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ήδη εκδώσει 
συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση των δασών, ακριβώς με 
σκοπό να παρασχεθεί προστασία στους φορείς διαχείρισης που εκτελούν τα καθήκοντά τους 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που υπαγορεύει η ορθή πρακτική, και ότι αυτή η καθοδήγηση 
μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε περίπτωση διαφορών που παραπέμπονται στα 
εθνικά δικαστήρια, στο πλαίσιο των οποίων αμφισβητείται ο εύλογος χαρακτήρας μιας 
ενέργειας. Ενώ η θετική διαχείριση των δασών πρέπει να στηρίζεται, η νομοθεσία μεταφοράς 
της κοινοτικής οδηγίας πρέπει επίσης να παρέχει προστασία έναντι φορέων διαχείρισης που 
δεν ακολουθούν την ορθή πρακτική και συνεπώς παραβιάζουν τις απαιτήσεις περί αυστηρής 
προστασίας του άρθρου 12 της οδηγίας.

Οι σκέψεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-221/04, την 
οποία επικαλείται ο αναφέρων, καθώς και στην προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου 
στην υπόθεση C-103/00 στηρίζουν το συμπέρασμα ότι οι «εκ προθέσεως» ενέργειες που 

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7
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αναφέρονται στο άρθρο 12 της οδηγίας ερμηνεύονται ως ενέργειες ενός προσώπου που 
γνωρίζει, υπό το πρίσμα της σχετικής νομοθεσίας που ισχύει για τα εν λόγω είδη και των 
γενικών πληροφοριών που παρέχονται στο κοινό, ότι η ενέργειά του θα οδηγήσει κατά πάσα 
πιθανότητα σε αδίκημα σε βάρος του είδους, αλλά έχει σκοπό να διαπράξει αυτό το αδίκημα 
ή, εάν όχι, αποδέχεται συνειδητά τα προβλέψιμα αποτελέσματα της πράξης του. Τον 
Φεβρουάριο του 2007 η Επιτροπή συνέταξε ένα έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις 
διατάξεις αυστηρής προστασίας της οδηγίας, με στόχο συγκεκριμένα να παράσχει περαιτέρω 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη και τα πρόσωπα σχετικά με τις επιπτώσεις των εν λόγω 
διατάξεων στην πράξη. Το εν λόγω έγγραφο καθοδήγησης διατίθεται στην ιστοθέση της 
Επιτροπής στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance και περιέχει 
συγκεκριμένες οδηγίες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων στον τομέα της 
δασοκομίας και τις πρακτικές επιπτώσεις των αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στις υποθέσεις C-103/00, C-6/04 και C-221/04.


