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Betreft: Verzoekschrift 0933/2008, ingediend door Graham Taylor (Britse 
nationaliteit), namens Pryor and Rickett Silviculture, over problemen naar 
aanleiding van de wijzigingen in de Britse wetgeving als gevolg van het 
doorvoeren van de gewijzigde Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bestrijdt de wijzigingen die naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof 
van Justitie in zaak C-221/04 zijn doorgevoerd in de Britse wetgeving waarmee Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad ten uitvoer wordt gelegd. Volgens indiener werden de Britse land- en 
bosbouw in de oude situatie bij gebruikelijke werkzaamheden beschermd door de interpretatie 
van "opzettelijk vernielen", aangezien tijdelijke, onbedoelde schade aan de beschermde 
voortplantingsplaatsen niet strafrechtelijk werd vervolgd. Indiener meent dat de uitspraak van 
het Europees Hof van Justitie deze bescherming niet langer mogelijk maakt, waardoor 
bosbeheerders nu voor gebruikelijke werkzaamheden kunnen worden vervolgd. Indiener vindt 
deze situatie onacceptabel en is van mening dat er geen rekening wordt gehouden met het 
specifieke karakter van de Britse bossen en met het feit dat de beschermde soorten in het 
Verenigd Koninkrijk niet worden bedreigd. Indiener pleit voor subsidiariteit in de toepassing 
van deze wetgeving, die hij als contraproductief beschouwt aangezien bosbeheerders hun 
werkzaamheden onder de nieuwe omstandigheden niet kunnen uitvoeren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener bestrijdt de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de Britse wetgeving waarmee 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad ten uitvoer wordt gelegd. Hij maakt er zich zorgen over dat 
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in deze wijzigingen rekening diende te worden gehouden met de uitspraak van het Europees 
Hof van Justitie in zaak C-221/04 en dat als gevolg daarvan de Britse land- en bosbouw niet 
langer beschermd worden als er onbedoelde schade wordt toegebracht aan beschermde 
voortplantingsplaatsen. 

De Commissie beoordeelt al een aantal jaren of de nationale wetgeving waarmee deze 
richtlijn in Groot-Brittannië in nationaal recht wordt omgezet voldoet aan de vereisten van 
Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna1. Als gevolg van haar bedenkingen heeft de Commissie het Europees Gerechtshof om 
een uitspraak verzocht, hetgeen heeft geresulteerd in de uitspraak van 20 oktober 2005 in de 
zaak C-6/04, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië. Een van de gronden voor deze uitspraak betrof 
verweermiddelen in de nationale wetgeving die aanvullende uitzonderingen toestonden op de 
vereisten voor de strikte bescherming van diersoorten zoals bedoeld in artikel 12 van de 
Richtlijn en die niet voorzien waren in de Richtlijn. Als gevolg hiervan wijzigden de 
autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hun wetgeving. In Engeland en Wales werden deze 
wijzigingen opgenomen in de Conservation (Natural Habitats & c.) (Amendment) (England 
and Wales) Regulations 2007 (S.I No 1843). 

Bij het beoordelen van deze nieuwe voorschriften kwam de Commissie tot de conclusie dat zij 
geen garantie bieden voor volledige voldoening aan de vereisten van de Richtlijn en de 
uitspraak van het Hof in zaak C-6/04, met name waar het het nieuwe voorschrift Regulation 
39, lid 1, onder b) betreft waarnaar indiener lijkt te verwijzen. De bedenking die de 
Commissie in dit opzicht had was dat het verbod op het verstoren van beschermde Europese 
diersoorten in het nieuwe voorschrift Regulation 39, lid 1, onder b), te losjes was verwoord, 
waardoor deze soorten niet de strikte bescherming zouden krijgen die de richtlijn vereist. De 
Commissie heeft deze bedenkingen voorgelegd aan de autoriteiten van het Verenigd 
Koninkrijk en als gevolg daarvan zijn de voorschriften nu verder gewijzigd met de 
Conservation (Natural Habitats & c.) (Amendment)(England and Wales) Regulations 2009 
(SI No 6).

De Commissie begrijpt dat er al specifieke richtsnoeren zijn opgesteld door de Britse 
autoriteiten voor bosbouwbeheer om juist een verweermiddel te bieden aan ondernemers die 
zich bezighouden met positief beheer in overeenstemming met de vereisten voor goede 
praktijken en dat men zich op dit richtsnoer kan beroepen in geschillen die worden 
voorgelegd aan de nationale rechters waarbij de redelijkheid van een handeling in twijfel 
wordt getrokken. Waar positief bosbeheer ondersteund zou moeten worden, moet de nationale 
wetgeving waarmee de richtlijn in nationaal recht wordt omgezet ook voorzien in een 
maatregel tegen ondernemers die zich niet aan de vereisten voor goede praktijken houden en 
zo de strikte beschermingsvereisten van artikel 12 van de richtlijn schenden. 

De overwegingen van het Hof van Justitie in zaak C-221/04 waarnaar indiener verwijst 
alsmede de eerdere uitspraak van het Hof van Justitie in zaak C-103/00 ondersteunen de 
conclusie dat de "opzettelijke" handelingen zoals bedoeld in artikel 12 van de Richtlijn
uitgelegd moeten worden als handelingen door een persoon die weet, gezien de relevante 
wetgeving die van toepassing is op de soort in kwestie en de algemene informatie die aan het 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7
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publiek is gegeven, dat zijn handeling zeer waarschijnlijk zal leiden tot een misdrijf tegen een 
soort, maar dit misdrijf met opzet pleegt of in ieder geval bewust de voorzienbare resultaten 
van zijn daad aanvaardt. In februari 2007 stelde de Commissie een richtsnoer op over de 
strikte beschermingsbepalingen van de Richtlijn, met name om lidstaten en organisaties 
aanvullende richtlijnen te geven over de implicaties van deze bepalingen in de praktijk. Dit 
richtsnoer is te vinden op de website van de Commissie 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance. Het richtsnoer bevat 
specifieke richtlijnen over de toepassing van deze bepalingen op de bosbouwsector en over de 
praktische implicaties van de uitspraken van het Hof van Justitie in de zaken C-103/00, C-
6/04 en C-221/04.


