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kansalainen, Pryor and Rickett Silviculture -yhtiön puolesta, Yhdistyneen 
kuningaskunnan lainsäädäntöön tehdyistä ongelmallisista muutoksista EY:n 
luontotyyppidirektiivin 92/43/ETY täytäntöön panemiseksi sellaisena kuin se 
on muutettuna

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kyseenalaistaa muutokset, joita Yhdistyneessä kuningaskunnassa on 
tehty lainsäädäntöön, jolla EY:n direktiivi 92/43/ETY pannaan täytäntöön siten, että 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-221/04 tekemä ratkaisu otetaan huomioon. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan ennen nyt tehtyjä muutoksia Yhdistyneen kuningaskunnan 
maa- ja metsätalouden normaali toiminta oli turvattu "tahallisen vahingoittamisen" 
tulkinnalla, jonka mukaan lisääntymisalueille aiheutuneista tilapäisistä, tahattomista 
vahingoista ei joutunut rikosoikeudelliseen vastuuseen. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että 
yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu ei enää salli puolustautumista tällaisella perusteella, 
jolloin metsänhoitajat ovat vaarassa joutua rikossyytteeseen tavanomaisesti toimiessaan.
Vetoomuksen esittäjän mielestä tilanne on kestämätön eikä ratkaisussa hänen mielestään oteta 
huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan metsien erityislaatua eikä sitä, että suojellut lajit 
eivät ole Yhdistyneessä kuningaskunnassa uhanalaisia lajeja. Vetoomuksen esittäjä pyytää, 
että lainsäädännön soveltamisessa noudatettaisiin toissijaisuusperiaatetta. Hän pitää annettua 
lainsäädäntöä haitallisena sen vuoksi, että se estää metsänhoitajia tekemästä työtään.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. marraskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009
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Vetoomuksen esittäjä asettaa kyseenalaiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön 
tehdyt muutokset EY:n direktiivin 92/43/ETY täytäntöön panemiseksi. Häntä huolestuttaa se, 
että tarkistukset tehtiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-221/04 antaman 
tuomion huomioon ottamiseksi, ja seurauksena Yhdistyneen kuningaskunnan maa- ja 
metsätalousalaa ei ole enää suojattu suojeltujen lisääntymisalueiden tahatonta 
vahingoittamista vastaan. 

Komissio on jo joidenkin vuosien ajan arvioinut, miten hyvin kansalliset 
täytäntöönpanosäädökset Yhdistyneessä kuningaskunnassa vastaavat luontotyypeistä sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY1

vaatimuksia. Huolenaiheidensa johdosta komissio sai 20. lokakuuta 2005 Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimelta ratkaisun asiassa C-6/04, komissio vastaan Yhdistynyt kuningaskunta. Eräs 
tämän tuomion perusteista liittyi kansallisen lainsäädännön mekanismeihin, jotka 
mahdollistivat direktiivin 12 artiklassa mainittuihin tiukkoihin lajien suojeluvaatimuksiin 
lisäpoikkeukset, joista direktiivissä ei säädetä. Tuomion seurauksena Yhdistyneen 
kuningaskunnan viranomaiset tarkistivat lainsäädäntöään. Englannissa ja Walesissa 
muutokset sisällytettiin vuoden 2007 luonnonsuojeluasetuksiin (Conservation Regulations SI 
No 1843). 

Uusia asetuksia arvioidessaan komissio havaitsi, ettei niiden avulla varmistettu direktiivin 
vaatimusten ja yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-6/04 antaman tuomion noudattamista 
kaikilta osin. Kyse on etenkin uuden asetuksen 39 pykälän 1 momentin b alamomentista, 
johon vetoomuksen esittäjäkin näyttäisi viittaavan. Komissio oli huolissaan siitä, että uuden 
asetuksen 39 pykälän 1 momentin b alamomentin kielto häiritä suojeltuja eurooppalaisia lajeja 
oli muotoiltu liian löyhästi ja se ei siten suojele kyseisiä lajeja niin tiukasti kuin direktiivi 
edellyttää. Komissio otti nämä kysymykset esiin Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten 
kanssa, minkä seurauksena asetuksia on nyt muutettu uudelleen vuoden 2009 
luonnonsuojeluasetuksilla (Conservation Regulations SI No 6). 

Komission käsityksen mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat jo antaneet 
metsätalousalalla erityisiä ohjeita tarkoituksena nimenomaan tarjota 
puolustautumismekanismi toimijoille, jotka harjoittavat myönteistä metsänhoidon mallia ja 
noudattavat hyvien toimintatapojen mukaisia vaatimuksia. Annettuihin ohjeisiin voidaan 
vedota kaikissa riita-asioissa, jotka viedään kansallisiin tuomioistuimiin, joissa toimien 
kohtuullisuus tutkitaan. Samalla kun pyrkimyksenä on tukea myönteistä metsänhoitoa, 
säädösten, joilla yhteisön oikeus saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, on toimittava 
jarruna kaikille toimijoille, jotka eivät noudata hyviä toimintatapoja ja rikkovat direktiivin 
12 artiklan mukaisia tiukkoja suojeluvaatimuksia. 

Tuomioistuinkäsittely asiassa C-221/04, johon vetoomuksen esittäjä viittaa, samoin kuin 
yhteisöjen tuomioistuimen aikaisempi tuomio asiassa C-103/00 tukevat johtopäätöstä, että 
direktiivin 12 artiklassa mainitut "tahalliset" toimet on ymmärrettävä sellaisen henkilön 
toimina, joka on kyseessä olevaa lajia koskevan lainsäädännön ja yleisölle jaetun yleisen 
tiedon perusteella selvillä siitä, että hänen toiminnastaan koituu todennäköisesti haittaa lajille, 
mutta joka tekee rikkomuksen tarkoituksella tai ainakin tietoisesti hyväksyy odotettavissa 
olevat toimintansa tulokset. Komissio laati helmikuussa 2007 oppaan direktiivin mukaisista 
tiukoista suojelusäännöksistä etenkin antaakseen jäsenvaltioita ja yksittäisiä henkilöitä 

                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.
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askarruttavissa kysymyksissä lisäohjeita säännöksistä aiheutuvista käytännön vaikutuksista. 
Tämä opas löytyy komission internet-sivustolta osoitteesta 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance ja siinä on 
erityisohjeita säännösten soveltamisesta metsätaloudessa sekä käytännön vaikutuksista, joita 
yhteisöjen tuomioistuimen asioissa C-103/00, C-6/04 ja C-221/04 antamilla tuomioilla on.


