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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0933/2008, ingiven av Graham Taylor (brittisk medborgare), för 
Pryor and Rickett Silviculture, om problem till följd av ändringar i den 
brittiska lagstiftning som genomför EG:s livsmiljödirektiv 92/43/EEG i dess 
ändrade lydelse

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot de ändringar som har gjorts i den brittiska lagstiftningen om 
genomförande av direktiv 92/43/EEG för att ta hänsyn till EG-domstolens dom i mål 
C-221/04. Enligt framställaren har de brittiska skogs- och jordbruksindustriernas normala 
verksamhet hittills skyddats av tolkningen av ”avsiktlig skada”, eftersom en tillfällig, 
oavsiktlig skada på parningsplatser inte lagfördes. Framställaren hävdar att EG-domstolens 
dom innebär att ett sådant försvar inte längre är möjligt och att skogsförvaltare därför löper 
risk att åtalas för sin normala verksamhet. Framställaren anser att denna situation är 
oacceptabel och att man inte har tagit hänsyn till de brittiska skogarnas särdrag och att de 
skyddade arterna inte är utrotningshotade i Storbritannien. Framställaren ber att 
subsidiaritetsprincipen ska gälla vid tillämpningen av denna lagstiftning, eftersom 
lagstiftningen hindrar skogsförvaltare från att utföra sina uppgifter och på så sätt motverkar 
sitt syfte.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Framställaren ifrågasätter de ändringar som gjorts i brittisk lagstiftning för att genomföra 
EG-direktivet 92/43/EEG. Han är oroad över de ändringar som gjorts för att ta hänsyn till 
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EG-domstolens dom i mål C-221/04 och över att de brittiska skogs- och jordbruksindustrierna 
till följd av detta inte längre är skyddade om de oavsiktlig skadar skyddade parningsplatser. 

Kommissionen har under några år undersökt om den nationella lagstiftningen i Storbritannien 
uppfyller kraven i direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter1. Till följd av sina misstankar fick kommissionen en dom från EG-domstolen i mål 
C-6/04, Kommissionen mot Förenade kungariket, den 20 oktober 2005. Ett av skälen till 
beslutet gällde skydd i den nationella lagstiftningen som medger ytterligare undantag från de 
strikta artskyddskraven i artikel 12 i direktivet, men som inte avsetts i direktivet. De brittiska 
myndigheterna har till följd av domen ändrat lagstiftningen. I England och Wales ingick 
ändringarna i 2007 års förordning om bevarande (naturliga livsmiljöer etc.) (ändring) 
(England och Wales) (S.I. nr 1843). 

Vid bedömningen av de nya föreskrifterna insåg kommissionen att de inte fullt ut 
överensstämmer med kraven i direktivet och med domstolens dom i mål C-6/04, framför allt 
inte med hänsyn till den nya föreskriften 39(1)(b) som framställaren verkar hänvisa till. 
Kommissionen misstänkte i det hänseendet att förbudet mot att störa skyddade europeiska 
arter i den nya föreskriften 39(1)(b) var alltför vagt formulerat. Det gav därmed inte arterna 
det strikta skydd som krävs enligt direktivet. Kommissionen tog upp misstankarna med de 
brittiska myndigheterna. Resultatet blev att föreskrifterna ändrades ytterligare genom 
förordning om bevarande (naturliga livsmiljöer etc.) (ändring)(England och Wales) 2009 (S.I. 
nr 6).

Kommissionen har förstått att de brittiska myndigheterna redan har tagit fram en särskild 
vägledning för gott skogsbruk just för att kunna skydda de förvaltare som sköter markerna i 
enlighet med god praxis. Vägledningen ska kunna fungera som rättesnöre vid eventuella 
tvister vid nationella domstolar där insatsers rimlighet ifrågasätts. Gott skogsbruk ska stödjas, 
men vid införandet av lagstiftningen måste det också finnas en spärr mot operatörer som inte 
följer god praxis och därmed bryter mot de strikta skyddskraven i artikel 12 i direktivet. 

EG-domstolens argument i mål C-221/04 som framställaren hänvisar till, liksom den tidigare 
domen i mål C-103/00, stöder slutsatsen att ”avsiktliga” åtgärder enligt hänvisningen i 
artikel 12 i direktivet ska förstås som åtgärder som vidtas av en person som, mot bakgrund av
relevant lagstiftning för berörda arter och mot bakgrund av allmän information till 
allmänheten, känner till att hans åtgärder troligen leder till att han stör en art, men ändå avser 
att vidta åtgärden. Om han inte avser att vidta åtgärden godkänner han ändå medvetet den 
förutsebara konsekvensen av den. I februari 2007 utarbetade kommissionen ett vägledande 
dokument om direktivets strikta skyddsbestämmelser, framför allt för att ge medlemsstaterna 
och enskilda personer ytterligare riktlinjer kring bestämmelsernas konsekvenser i praktiken. 
Det vägledande dokumentet finns på kommissionens webbsida på 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance och innehåller särskilda 
riktlinjer för tillämpningen inom skogsbruket och information om de praktiska 
konsekvenserna av EG-domstolens beslut i målen C-103/00, C-6/04 och C-221/04.
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