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De door Polen genomen bosbeheermaatregelen met betrekking tot het 
Natura 2000-gebied Puszcza Białowieska zijn in strijd met het Unierecht 

De uitvoering van deze maatregelen leidt immers tot het verdwijnen van een gedeelte van dat 
gebied 

In 2007 heeft de Commissie overeenkomstig de habitatrichtlijn1 de aanwijzing van het 
Natura 2000-gebied Puszcza Białowieska, dat onder meer de drie bosgebieden Białowieża, 
Browsk en Hajnówka omvat, als „gebied van communautair belang” goedgekeurd wegens de 
aanwezigheid van natuurlijke habitats en habitats van bepaalde soorten prioritair te beschermen 
vogels en dieren. Dit gebied vormt ook een „speciale beschermingszone” voor vogels, 
aangewezen overeenkomstig de vogelrichtlijn2. Het Natura 2000-gebied Puszcza Białowieska is 
volgens de Commissie een van de best bewaarde natuurlijke bossen in Europa, gekenmerkt door 
grote hoeveelheden oude bomen, waaronder bomen die meer dan honderd jaar oud zijn, en dood 
hout. 

Wegens de aanhoudende verspreiding van de letterzetter3 heeft de Poolse minister van Milieu in 
2016 voor het tijdvak 2012-2021 ongeveer de verdrievoudiging van de bosexploitatie voor het 
bosgebied Białowieża toegestaan en ook actief bosbeheer zoals reinigingskap, herbebossing en 
verjongingskap, in gebieden waar tot dan toe iedere ingreep was uitgesloten. In 2017 heeft de 
directeur-generaal van het agentschap voor bossen voor de drie bosgebieden Białowieża, Browsk 
en Hajnówka besluit nr. 51 vastgesteld, „betreffende het kappen van door de letterzetter 
gekoloniseerde bomen en het rooien van bomen die een bedreiging vormen voor de openbare 
veiligheid en brandgevaar opleveren, in alle leeftijdsgroepen van de bospopulaties in de 
bosgebieden [...]”. Daarop is overgegaan tot het verwijderen van droge bomen en door de 
letterzetter gekoloniseerde bomen in die drie bosgebieden in een gebied van ongeveer 34 000 
hectare. Het Natura 2000-gebied Puszcza Białowieska beslaat een oppervlakte van 63 147 
hectare. 

Aangezien de Commissie van oordeel was dat de Poolse autoriteiten hadden verzuimd zich ervan 
te verzekeren dat die bosbeheeractiviteiten de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied 
Puszcza Białowieska niet zouden aantasten, heeft zij op 20 juli 2017 bij het Hof van Justitie beroep 
ingesteld tot vaststelling dat Polen niet heeft voldaan aan de op grond van de habitatrichtlijn en de 
vogelrichtlijn op deze lidstaat rustende verplichtingen.4 

                                                 
1
 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 

flora en fauna (PB 1992, L 206, blz. 7), zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2013/17/EU van de Raad van 13 mei 2013 
(PB 2013, L 158, blz. 193). 
2
 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de 

vogelstand (PB 2010, L 20, blz. 7), zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2013/17. 
3
 Een kever die voornamelijk sparren koloniseert en aantast. 

4
 Verder heeft de Commissie het Hof verzocht Polen te gelasten om, in afwachting van het arrest van het Hof ten gronde, 

het actieve bosbeheer in bepaalde habitats en bosopstanden en ook de verwijdering van dode eeuwenoude sparren en 
het kappen van bomen om de houtoogst te verhogen te staken in het gebied Puszcza Białowieska, tenzij er gevaar is 
voor de openbare veiligheid. De Commissie heeft dat verzoek aangevuld met een verzoek om een dwangsom op te 
leggen als Polen de uitgesproken bevelen niet nakomt. Bij beschikking van 20 november 2017 heeft het Hof het verzoek 
van de Commissie toegewezen (zie PC nr. 122/17). 
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In zijn arrest van vandaag stelt het Hof vast dat Polen niet heeft voldaan aan zijn 
verplichtingen ingevolge die richtlijnen. 

Het wijst er om te beginnen op dat de habitatrichtlijn de lidstaten een aantal verplichtingen en 
specifieke procedures oplegt waarmee beoogd wordt de natuurlijke habitats en de wilde dier- en 
plantensoorten die van belang zijn voor de Unie in een gunstige staat van instandhouding te 
behouden of, waar van toepassing, te herstellen, zodat de bredere doelstelling om een hoog 
niveau van milieubescherming te waarborgen voor de krachtens die richtlijn beschermde gebieden 
wordt gerealiseerd. Zo kan een plan of project slechts worden goedgekeurd als de bevoegde 
instanties bij de verlening van de toestemming voor het project de zekerheid hebben verkregen dat 
het geen blijvende schadelijke gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het betrokken 
gebied. In deze zaak komt het Hof tot het oordeel dat de Poolse autoriteiten vóór de vaststelling 
van het besluit van 2016 en besluit nr. 51 geen passende effectbeoordeling hebben uitgevoerd, 
aangezien zij niet over alle gegevens beschikten die relevant zijn om het effect van het aan de 
orde zijnde actieve bosbeheer op de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Puszcza 
Białowieska te kunnen beoordelen, en daarmee hun uit de habitatrichtlijn voortvloeiende 
verplichting niet zijn nagekomen. Het Hof wijst er in dit verband op dat de door de Poolse 
autoriteiten in 2015 verrichte effectbeoordeling5 niet alle wetenschappelijke twijfel kon wegnemen 
wat de schadelijke gevolgen van het besluit van 2016 voor het Natura 2000-gebied Puszcza 
Białowieska betreft. 

Daarna gaat het Hof na of dit actieve bosbeheer schadelijke gevolgen kan hebben voor de binnen 
het Natura 2000-gebied Puszcza Białowieska beschermde habitats en soorten en dus de 
natuurlijke kenmerken van dit gebied kan aantasten. Het stelt vast dat de bestreden besluiten geen 
beperkingen bevatten betreffende de leeftijd van bomen of de bosopstanden waarop dat 
bosbeheer betrekking heeft, ook niet op basis van de habitat van die bosopstanden. Bovendien is 
het volgens die besluiten toegestaan om bomen te kappen om redenen van „openbare veiligheid”, 
maar wordt er helemaal niet aangegeven welke specifieke omstandigheden een bomenkap om die 
redenen rechtvaardigen. Volgens het Hof kan uit het betoog van Polen niet worden afgeleid dat 
deze actieve bosbouw kan worden gerechtvaardigd door de behoefte om de verdere verspreiding 
van de letterzetter te voorkomen. 

Verder constateert het Hof dat de uitvoering van de betreffende actieve bosbeheerhandelingen 
leidt tot het verdwijnen van een gedeelte van het Natura 2000-gebied Puszcza Białowieska. 
Dergelijke handelingen kunnen, anders dan Polen betoogt, dan ook geen maatregelen zijn die de 
instandhouding van dat gebied waarborgen. Het Hof merkt op dat de letterzetter in het beheerplan 
uit 20156 helemaal niet wordt genoemd als potentieel gevaar voor de natuurlijke kenmerken van 
het Natura 2000-gebied Puszcza Białowieska, maar dat in dat plan juist het verwijderen van 
eeuwenoude, door de letterzetter gekoloniseerde sparren en dennen staat vermeld als een 
dergelijk potentieel gevaar. 

Ten slotte wijst het Hof erop dat het besluit van 2016 en besluit nr. 51 onvermijdelijk leiden tot 
aantasting of vernietiging van de voortplantings- en rustplaatsen van bepaalde xylobionte kevers 
die door de habitatrichtlijn worden beschermd als voor de Unie van belang zijnde soorten die strikt 
moeten worden beschermd. 

Met betrekking tot de vogelrichtlijn merkt het Hof op dat de lidstaten volgens die richtlijn de nodige 
maatregelen moeten nemen voor de invoering van een algemene regeling voor de bescherming 
van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten. Deze richtlijn verbiedt onder meer om 
opzettelijk de nesten en eieren van de betrokken soorten te vernielen of te beschadigen of de 
nesten van die soorten weg te nemen, en om deze vogelsoorten (vooral gedurende de 
broedperiode) opzettelijk te storen, voor zover een dergelijke storing, gelet op de doelstellingen 

                                                 
5
 Het gaat om een milieueffectbeoordeling van de voorgestelde maatregelen die door de Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Białymstoku (regionale directie van het agentschap voor bossen, Białystok, Polen) is uitgevoerd in 2015. 
6
 Op 6 november 2015 heeft de Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (regionale directeur voor 

milieubescherming, Białystok) het Plan zadań ochronnych (beheerplan) vastgesteld waarin de 
instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen met betrekking tot het Natura 2000-gebied Puszcza 
Białowieska zijn vastgelegd voor de drie bosgebieden Białowieża, Browsk en Hajnówka. 
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van deze richtlijn, van wezenlijke invloed is. Het Hof geeft aan dat de bestreden besluiten, waarvan 
de uitvoering onvermijdelijk zou leiden tot aantasting of vernietiging van de voortplantings- of 
rustplaatsen van de betrokken vogelsoorten, geen concrete en specifieke 
beschermingsmaatregelen bevatten waarmee kan worden uitgesloten dat opzettelijke aantastingen 
van het leven en het leefgebied van die vogels binnen de werkingssfeer van die besluiten vallen, 
en de daadwerkelijke naleving van de genoemde verboden wordt verzekerd. 

Het Hof wijst het beroep van de Commissie dan ook in zijn geheel toe. 

 

 
NOTA BENE: Een beroep wegens niet-nakoming gericht tegen een lidstaat die zijn uit het recht van de Unie 
voortvloeiende verplichtingen niet is nagekomen, kan worden ingesteld door de Commissie of door een 
andere lidstaat. Indien het Hof van Justitie de niet-nakoming vaststelt, dient de betrokken lidstaat zo snel 
mogelijk aan dit arrest te voldoen. Wanneer de Commissie van oordeel is dat de lidstaat niet aan het arrest 
heeft voldaan, kan zij een nieuw beroep instellen en daarin financiële sancties vorderen. Worden de 
Commissie echter geen maatregelen tot omzetting van een richtlijn meegedeeld, dan kan het Hof van 
Justitie, op voorstel van de Commissie, bij het eerste arrest sancties opleggen. 
 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA. 

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught  (+352) 4303 2170 

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106 

 

 

http://www.curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-441/17
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

