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Ref.: Petiția nr. 0933/2008 adresată de dl Graham Taylor, de naționalitate britanică, în 
numele Pryor și Rickett Silviculture, privind problemele rezultate din schimbările 
în legislația Marii Britanii de punere în aplicare a Directivei 92/43/CE privind 
habitatele, astfel cum a fost modificată

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă modificările aduse legislației Marii Britanii pentru a pune în aplicare 
Directiva 92/43/CE în vederea aplicării hotărârii Curții Europene de Justiție în cauza C-
221/04. Potrivit petiționarului, anterior acestor schimbări, industria forestieră și cea agricolă a 
Marii Britanii erau protejate în desfășurarea activităților lor obișnuite de interpretarea „pagube 
deliberate”, deoarece pagubele temporare, neintenționate aduse zonelor protejate de 
reproducere ale animalelor nu erau urmărite penal. Petiționarul susține că hotărârea CEJ 
exclude posibilitatea unei astfel de apărări, expunând astfel administratorii forestieri la 
acuzații penale pentru desfășurarea activităților lor obișnuite. Petiționarul consideră această 
situație inacceptabilă și crede că nu s-a ținut seama de caracterul specific al pădurilor din 
Marea Britanie și de faptul că speciile protejate nu sunt specii pe cale de dispariție în Marea 
Britanie. Petiționarul pledează pentru măsuri complementare în aplicarea acestei legislații, 
considerând-o contraproductivă, deoarece împiedică administratorii forestieri să-și 
îndeplinească obligațiile de serviciu.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 20 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul contestă modificările aduse legislației Marii Britanii de punere în aplicare a 
Directivei 92/43/CEE. Petiționarul este preocupat de faptul că aceste modificări urmau să 
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pună în aplicare hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza C-221/04, și că, prin urmare,
industria forestieră și cea agricolă din Marea Britanie nu mai sunt protejate când sunt aduse 
pagube neintenționate zonelor protejate de reproducere a animalelor. 

De câțiva ani, Comisia evaluează conformitatea legislației naționale de aplicare în Marea
Britanie cu cerințele Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de floră și faună sălbatică1. În urma manifestării preocupărilor sale, Comisia a 
obținut la 20 octombrie 2005 o hotărâre judecătorească din partea Curții Europene de Justiție 
în cauza C-6/04, Comisia vs. Marea Britanie. Unul dintre motivele acestei hotărâri 
judecătorești privea mijloacele de apărare din legislația națională, care permiteau derogări 
suplimentare de la cerințele stricte de protecție a speciilor stabilite prin
articolul 12 din directivă, și care nu erau prevăzute în directivă. În consecință, autoritățile din 
Marea Britanie și-au modificat legislația. În Anglia și Țara Galilor Regulamentele privind 
conservarea (habitate naturale și c.) (modificare) (Anglia și Țara Galilor) 2007 (S.I Nr. 1843) 
cuprindeau aceste amendamente. 

Evaluând aceste reglementări noi, Comisia a descoperit că nu erau în deplină conformitate cu 
cerințele directivei și ale hotărârii curții în cauza C-6/04, în special în ceea ce privește noul
Regulament 39 alineatul (1) litera (b), la care se pare că se referă petiționarul. În acest sens, 
Comisia era preocupată că interdicția din noul Regulament 39 alineatul (1) litera (b) de a 
deranja speciile europene protejate a fost formulată prea vag, negarantând astfel acestor specii 
protecția strictă cerută de directivă. Comisia a sesizat autoritățile din Marea Britanie în 
legătură cu aceste preocupări și, prin urmare, regulamentele au fost modificate ulterior de 
către Regulamentele privind conservarea (habitate naturale și c.) (modificare) (Anglia și Țara 
Galilor) 2009 (SI Nr. 6).

Comisia înțelege că autoritățile din Marea Britanie au elaborat deja un ghid specific pentru 
gestionarea forestieră, pentru a oferi protecție operatorilor care abordează un stil de gestionare 
pozitivă, în conformitate cu cerințele bunelor practici, și că în cazul oricăror dispute care 
ajung în fața tribunalelor naționale, unde caracterul rezonabil al unei acțiuni este pus sub 
semnul întrebării, acest ghid poate fi folosit drept referință. În timp ce gestionarea forestieră
pozitivă ar trebui sprijinită, legislația care urmează a fi transpusă trebuie de asemenea să 
prevadă un prag limitator pentru toți acei operatori care nu urmează bunele practici, și care, 
prin urmare, încalcă cerințele stricte privind protecția de la articolul 12 din directivă. 

Deliberările Curții de Justiției în cauza C-221/04, la care se referă petiționarul, și de asemenea 
și hotărârea de mai înainte a Curții de Justiție în cauza C-103/00 sprijină concluzia conform 
căreia acțiunile „deliberate”, la care se face referire în articolul 12 din directivă, trebuie să fie 
interpretate ca acțiuni întreprinse de o persoană care știe că, în conformitate cu legislația 
pertinentă care se aplică speciilor implicate și cu informațiile transmise publicului, acțiunile 
sale vor duce cel mai probabil la un delict împotriva unei specii, însă comite în mod 
intenționat acest delict sau, în caz contrar, acceptă în mod conștient rezultatele previzibile ale 
acțiunii sale. În februarie 2007 Comisia a elaborat un document orientativ privind dispozițiile 
stricte de protecție ale directivei, în special pentru a oferi statelor membre și persoanelor
implicate îndrumări în privința implicărilor acestor dispoziții în practică. Acest document 
orientativ poate fi găsit pe situl web al Comisiei la adresa

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7
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http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance și conține îndrumări
specifice referitoare la aplicarea acestor dispoziții în sectorul forestier și la implicările practice 
ale hotărârilor Curții de Justiție în cauzele C-103/00, C-6/04 și C-221/04.


