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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0933/2008, którą złożył Graham Taylor (Wielka Brytania), w imieniu 
Pryor i Rickett Silviculture, w sprawie problemów wynikających ze zmian 
w brytyjskim ustawodawstwie wdrażającym zmienioną wspólnotową 
dyrektywę siedliskową 92/43

1. Streszczenie petycji

Składający petycję kwestionuje poprawki wprowadzone do brytyjskiego ustawodawstwa 
wdrażającego dyrektywę WE 92/43 w celu uwzględnienia orzeczenia Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-221/04. Według składającego petycję do chwili 
wprowadzenia tych zmian brytyjskie branże leśne i rolnicze wykonujące typową działalność 
chroniła interpretacja „szkody umyślnej” jako przejściowego, niezamierzonego zniszczenia 
chronionych terenów lęgowych, i nie były one ścigane na podstawie przepisów prawa 
karnego. Według składającego petycję orzeczenie ETS nie umożliwia już takiej obrony, 
narażając leśników na postawienie w stan oskarżenia za ich normalną działalność. Składający 
petycję uważa tę sytuację za niedopuszczalną i sądzi, że nie uwzględnia ona szczególnego 
charakteru brytyjskich lasów oraz faktu, że w Wielkiej Brytanii gatunki chronione nie są 
gatunkami zagrożonymi. Składający petycję zwraca się o zastosowanie zasady pomocniczości 
podczas stosowania tego ustawodawstwa, które jego zdaniem przynosi efekt przeciwny 
do zamierzonego, gdyż uniemożliwia leśnikom wykonywanie obowiązków.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję kwestionuje poprawki wprowadzone do brytyjskiego ustawodawstwa 
wdrażającego wspólnotową dyrektywę 92/43/EWG. Jest on zaniepokojony faktem, że zmiany
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te, mające na celu uwzględnienie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie C-221/04, sprawiły, że brytyjska branża leśna i rolnicza nie jest już zabezpieczona 
w przypadku niezamierzonego zniszczenia chronionych terenów lęgowych. 

P rzez  kilka lat Komisja dokonywała oceny zgodności krajowego prawodawstwa 
wdrażającego Wielkiej Brytanii z wymogami dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1. W związku ze swoimi obawami w dniu 
20 października 2005 r. Komisja uzyskała wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
w sprawie C-6/04, Komisja przeciwko Wielkiej Brytanii. Jeden z aspektów tego wyroku 
dotyczył przewidzianych w prawodawstwie krajowym środków zabezpieczających, które 
zezwalały na dodatkowe naruszanie wymogów ścisłej ochrony gatunków zapisanych w art. 
12 przedmiotowej dyrektywy. W samej dyrektywie odstępstwa takie nie zostały 
przewidziane. W efekcie tych działań władze Wielkiej Brytanii zmieniły prawo. W Anglii 
i Walii zmiany te wprowadzono do rozporządzeń w sprawie ochrony 2007 (S.I nr 1843) 
(siedliska naturalne & c.) (zmiana) (Anglia i Walia). 

Dokonując oceny nowych rozporządzeń, Komisja stwierdziła, że nie zapewniają one pełnej 
zgodności z wymogami dyrektywy i wyrokiem Trybunału w sprawie
C-6/04, w szczególności w odniesieniu do art. 39 ust. 1 lit. b) nowego rozporządzenia, 
do którego składający petycję najwyraźniej się odwołuje. W tym kontekście zastrzeżenia 
Komisji wzbudził fakt, iż zakaz szkodzenia europejskim gatunkom chronionym zawarty 
w art. 39 ust. 1 lit. b) nowego rozporządzenia został sformułowany zbyt ogólnie, a zatem 
uniemożliwia on ich ścisłą ochronę wymaganą na mocy przedmiotowej dyrektywy. Komisja
zgłosiła te zastrzeżenia władzom Wielkiej Brytanii i w rezultacie rozporządzenia te zostały 
jeszcze raz zmienione rozporządzeniami w sprawie ochrony 2009 (SI nr 6) (siedliska 
naturalne & c.) (zmiana) (Anglia i Walia).

Komisja rozumie, że władze Wielkiej Brytanii opracowały już konkretne wytyczne dla 
zarządców lasów, tak aby zapewnić ochronę operatorom podejmującym się właściwego
zarządzania zgodnie z wymogami dobrej praktyki. Można powoływać się na te wytyczne
w przypadku wszystkich trafiających do sądów krajowych sporów, w ramach których 
kwestionowana jest sensowność działań. Choć należy wspierać właściwe zarządzanie lasami, 
prawodawstwo transponujące musi też uwzględniać środki powstrzymujące operatorów, 
którzy nie postępują zgodnie z dobrą praktyką i w efekcie naruszają wymogi ścisłej ochrony 
zapisane w art. 12 przedmiotowej dyrektywy. 

W rozważaniach dotyczących sprawy C-221/04, do której odnosi się składający petycję, 
a także we wcześniejszym wyroku w sprawie C-103/00 Trybunału Sprawiedliwości poparł 
wniosek, iż „celowe” działania opisane w art. 12 przedmiotowej dyrektywy należy rozumieć 
jako działania osoby, która, w świetle odnośnego prawodawstwa mającego zastosowanie
wobec danego gatunku oraz informacji ogólnych przekazywanych opinii publicznej, wie, 
że jej postępowanie najprawdopodobniej doprowadzi do popełnienia wykroczenia przeciwko 
danemu gatunkowi i zamierza popełnić takie wykroczenie, a jeśli nie, świadomie akceptuje 
przewidywalne skutki swoich posunięć. W lutym 2007 r. Komisja opracowała przewodnik 
w sprawie przepisów dyrektywy dotyczących ścisłej ochrony, przede wszystkim aby 
przekazać państwom członkowskim i osobom zainteresowanym pewne dodatkowe wytyczne 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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dotyczące skutków zastosowania tych uregulowań w praktyce. Przewodnik ten można znaleźć 
na stronie internetowej Komisji
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance. Zawiera on konkretne 
wytyczne w sprawie stosowania rzeczonych przepisów w sektorze leśnym oraz opis skutków 
wprowadzenia w życie wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach C-103/00, C-6/04 
i C-221/04.


