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Tárgy: Graham Taylor, brit állampolgár által a „Pryor and Rickett Silviculture” 
nevében benyújtott 0933/2008. számú petíció a 92/43/EGK módosított 
élőhelyvédelmi irányelvet végrehajtó egyesült királyságbeli jogszabályban 
végrehajtott változtatásokból fakadó problémákról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azokat a módosításokat, amelyeket a 92/43/EGK irányelvet 
végrehajtó egyesült királyságbeli jogszabályban hajtottak végre, annak érdekében, hogy 
figyelembe vegyék az Európai Bíróság által a C-221/04. sz. ügyben hozott ítéletet. A petíció 
benyújtója szerint a szóban forgó változtatásokig az egyesült királyságbeli erdészeti és 
mezőgazdasági ágazat védettséget élvezett a szokásos műveletek tekintetében a „szándékos 
rongálás” értelmezése révén, mivel a védett szaporodási helyek időszakos, nem szándékos 
rongálása nem vont maga után büntetőjogi eljárást. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy az 
EB ítélete ilyen jellegű védelmet többé nem tesz lehetővé, ily módon büntetőjogi eljárásnak 
kitéve az erdészeket a szokásos műveletek miatt. A petíció benyújtója szerint ez a helyzet 
elfogadhatatlan, és úgy véli, hogy az ítélet nem veszi figyelembe az egyesült királyságbeli 
erdőségek sajátos jellegét, valamint annak tényét, hogy a védett fajok nem veszélyeztetett 
fajok az Egyesült Királyságban. A petíció benyújtója az Európai Parlament közbenjárását kéri 
a szóban forgó jogszabály alkalmazása tekintetében, amely jogszabály a várttal épp ellentétes 
hatást fejt ki, mivel megakadályozza az erdészeket feladataik elvégzésében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.



PE423.672v01-00 2/3 CM\777632HU.doc

HU

A petíció benyújtója kifogásolja azokat a módosításokat, amelyeket a 92/43/EGK irányelvet 
végrehajtó egyesült királyságbeli jogszabályban hajtottak végre. Aggodalmát fejezi ki a 
tekintetben, hogy ezeknek a módosításoknak a célja az Európai Bíróság C-221/04. sz. ügyben 
hozott ítéletének figyelembe vétele volt, és ennek következményeként az egyesült 
királyságbeli erdészeti és mezőgazdasági ágazat többé nem élvez védettséget a védett 
szaporodási helyek nem szándékos rongálása esetén. 

A Bizottság néhány éve figyelemmel kíséri, hogy a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi irányelvet1 végrehajtó egyesült 
királyságbeli jogszabály mennyiben felel meg az irányelv előírásainak. Aggodalmának 
eredményeként az Európai Bíróság 2005. október 20-án ítéletet hozott a C-6/04. sz. Bizottság 
kontra Egyesült Királyság ügyben. Az ítélet egyik indokolása a nemzeti jogszabályban foglalt 
védettséggel volt kapcsolatos, amely olyan kiegészítő eltéréseket tett lehetővé az irányelv 12. 
cikkének szigorú fajvédelmi előírásaitól, amelyekről az irányelv nem rendelkezett. Az ítélet 
eredményeként az Egyesült Királyság hatóságai módosították a jogszabályt. Angliában és 
Walesben ezeket a módosításokat a 2007. évi természetvédelmi (természetes élőhelyek és t.) 
(módosítás) (Anglia és Wales) rendeletekbe (S.I No 1843) foglalták. 

Az új rendeletek értékelése során a Bizottság úgy találta, hogy azok – különösen a rendelet 
39. cikke (1) bekezdésének b) pontja, amelyre a petíció benyújtója feltehetően hivatkozik –
nem garantálják az irányelv és a Bíróság által a C-6/04. sz. ügyben hozott ítélet előírásainak 
teljes betartását. A Bizottság aggodalma e tekintetben azzal volt kapcsolatos, hogy a védett 
európai fajok megzavarásának tilalma a rendelet 39. cikke (1) bekezdésének b) pontjában nem 
volt kellő szigorúsággal megfogalmazva, így nem biztosította a szóban forgó fajok számára az 
irányelv által előírt szigorú védelmet. A Bizottság megosztotta aggályait az Egyesült 
Királyság hatóságaival, aminek eredményeként a rendeleteket a 2009. évi természetvédelmi 
(természetes élőhelyek és t.) (módosítás) (Anglia és Wales) rendeletek (SI No 6) ismét 
módosították.  

A Bizottság tudomása szerint az Egyesült Királyság hatóságai konkrét iránymutatást 
készítettek az erdőgazdálkodók számára, pontosan azért, hogy védettséget biztosítsanak a 
helyes gyakorlat alkalmazására vonatkozó előírásokat betartó, hasznos gazdálkodást folytató 
szereplők számára, és ez az iránymutatás minden nemzeti bíróság elé kerülő jogvitában 
hivatkozási alapként használható, ha a bíróság megkérdőjelezi egy cselekvés indokoltságát. A 
hasznos erdőgazdálkodást támogatni kell, viszont az irányelvet a nemzeti jogba átültető 
jogszabálynak képesnek kell lennie megállítani azokat a szereplőket, akik nem követik a 
helyes gyakorlatot, és ennek következtében megsértik az irányelv 12. cikkében foglalt szigorú 
védelmi előírásokat. 

A petíció benyújtója által hivatkozott C-221/04. sz. ügyben alkalmazott európai bírósági 
érvelés, valamint az Európai Bíróság egy korábbi, a C-103/00. sz. ügyben hozott ítélete 
egyaránt azt a következtetést támasztja alá, miszerint az irányelv 12. cikkében szereplő 
„szándékos” cselekvéseket olyan személy által végzett cselekvéseknek kell tekinteni, aki –
részint az érintett fajokra vonatkozó jogszabály, részint a közvéleménynek nyújtott
tájékoztatás alapján – tudja, hogy az általa végzett cselekvés minden bizonnyal az adott fajok 
számára káros bűncselekményhez vezet, azonban szándékában áll ezt a bűncselekményt 

                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
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elkövetni, vagy, amennyiben ez nincs így, tudatosan vállalja tettének előrelátható 
következményeit. 2007 februárjában a Bizottság útmutató dokumentumot készített az irányelv 
szigorú fajvédelmi rendelkezéseiről, elsősorban azért, hogy további iránymutatást nyújtson az 
érintett tagállamoknak és egyéneknek a rendelkezések gyakorlati következményeiről. Az 
útmutató dokumentum megtalálható a Bizottság honlapján, a 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance internetes címen, és 
konkrét útmutatást tartalmaz a rendelkezéseknek az erdőgazdálkodási ágazatra történő 
alkalmazásával kapcsolatosan, valamint az Európai Bíróság C-103/00., C-6/04. és C-221/04. 
számú ügyben hozott ítéletére vonatkozóan.


