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Относно: Петиция 1328/2007 внесена от Zsak Ferenc Tibor, с унгарско 
гражданство, относно опазването на околната среда в Унгария

1. Резюме на петицията

 Петицията се отнася до непоправимите щети, нанесени на природата в гората Sajolad, 
обозначена с код HUAN 2004 в мрежата Натура 2000 на ЕИО. Досега гората Sajolad, 
собственост на унгарската държава, е била най-обширната широколистна галерийна 
гора на дирекцията на националния парк Aggtelek, разположена на площ от 180 
хектара, и е притежавала голяма природна стойност; но в резултат от сериозни грешки 
от страна на управлението на горския фонд, наблюдаващите органи и държавните 
органи, 98% от гората вече е изсечена. Унищожаването на гората, според това, което е 
казано на вносителя на петицията от служител на националния парк, е извършено от 
горската дирекция, натоварена със стопанисването на гората Sajolad, която твърди, че е 
невъзможно да се грижи за опазването на гората поради кражбите в случая на дървен 
материал от хората, които живеят в региона. В резултат от масовото унищожаване на 
местообитанията, животинските видове от значение за Общността напълно са 
изчезнали от гората Sajolad. Вносителят моли комисията по петиции да възложи 
проверка, за да се установи защо компетентните органи на Република Унгария не са 
изпълнили разпоредбите на член 2, параграфи 1, 2 и 3, член 3, параграф 3, и член 6, 
параграфи 2 и 3 от Директива 92/43/ЕИО (Директива за местообитанията).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.
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След приемането на Решение 2008/26/ЕО на Комисията от 13 ноември 2007 г.1, гората 
Sajólád е включена в списъка с територии от значение за Общността под номер 
HUAN20004, с името „Hernád-völgy és Sajóládi-erdő”.

Трябва да се отбележи, че Комисията вече е получила запитване с искане за писмен 
отговор от Европейския парламент от януари 2008 г. във връзка с разрушаването на 
гората Sajólád. Въз основа на предоставената със запитването информация, Комисията 
започна дело по собствена инициатива, за да разследва този въпрос. Комисията получи 
и жалба във връзка с делото, както и допълнителни документи и снимки на обекта от 
неправителствената организация, която е подала настоящата петиция.

На 30 януари 2008 г., Комисията изпрати писмо до унгарските органи с искане за 
информация и разяснения във връзка с делото. В писмото си Комисията напомни на 
унгарските органи, че гората Sajólád е била включена (от 2004 г.) в списъка с територии 
от значение за Общността (ТЗО) под номер HUAN20004 „Hernád-völgy és Sajóládi-
erdő”, предаден от Унгария на Комисията съгласно член 4 от Директивата за 
местообитанията. В този контекст, Комисията обърна внимание на унгарските органи 
към съдебната практика на Съда на Европейските общности. СЕО потвърди2, че, 
съгласно Директива 92/43/ЕИО, държавите-членки са задължени да предприемат 
подходящи защитни мерки от гледна точка на целите на директивата за опазване на 
околната среда, за да се защити екологичния интерес на ТЗО на национално ниво. 
Освен това, СЕО потвърди3, че държавите-членки трябва да предприемат необходимите 
мерки, за да избегнат всяка намеса, която би застрашила екологичните характеристики 
на обектите от националния списък, предаден на Комисията.

Комисията помоли унгарските органи за подробна информация относно:

 това, какво точно се е случило с гората Sajólád и по-конкретно, 
настоящото състояние на обекта в сравнение със състоянието му, когато е 
бил предложен за включване в списъка на териториите от значение за 
Общността;

 защитните мерки, предприети за предпазване на екологичния интерес на 
обекта след включването му в списъка на териториите от значение за 
Общността;

 прилагането на съответните разпоредби на Директивата за 
местообитанията (във връзка с опазването на защитеното състояние на 
естествени местообитания и видове в гората Sajólád и разпоредбите, 
свързани със защитаване на видовете);

 планираните мерки за разрешаване на ситуацията и защитните действия, 
планирани за опазването на останалата част от обекта.

Унгарските органи отговориха на запитването на Комисията през март 2008 г. 
Отговорът съдържа описание на гората, информация относно причините за 
включването на този обект в мрежата на „Натура 2000” и относно популацията, както и 
                                               
1 ОВ L 012, 15.1.2008 г, стр.678-710
2 Дело C-117/03 Dragaggi.
3 Дело C-244/05 Bund Naturschutz
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кратко описание на екологията на най-важните видове от значение за Общността (т.е. 
редкия вид „Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia”. Писмото включва и 
информация относно настоящото състояние на обекта, обяснявайки, в този контекст, 
действията по незаконната сеч (във връзка със социално-икономическите фактори) и 
скорошните лесовъдни дейности. Отговорът съдържа информация и относно мерките, 
предприети от унгарските органи, за да запазят екологичния статут на обекта и 
допълнителните мерки, които се планират за разрешаване на проблемите във връзка с 
това дело (включително мониторинг, засилване на контрола и подобряване на 
координацията между различните национални органи, както и мерки, планирани за 
борба срещу незаконното изсичане).

В момента службите на Комисията изготвят оценка на отговора на унгарските органи, 
за да вземат решение относно последващите действия, които да предприемат. В този 
контекст, Комисията ще вземе предвид информацията, предоставена в настоящата 
петиция, жалбата, подадена в Комисията от вносителя на петицията и всички получени 
придружаващи документи (включително експертни мнения на унгарски биолози, които 
познават обекта отблизо).

Трябва да се отбележи, че тъй като за доброто прилагане на законодателството в една 
държава-членка, пълното и правилното му прилагане са от изключително значение, 
Комисията обръща специално внимание на откриването на възможни недостатъци при 
транспонирането на съответните разпоредби на Директивата за местообитанията в 
унгарското право и възможните проблеми при тълкуването на конкретните разпоредби 
на Директивата, които биха могли да доведат до настоящата ситуация в случая с гората 
Sajólád1.

В зависимост от резултатите от подробната оценка на цялата гореспомената 
информация, не може да се изключи възможността за започване на процедура за 
нарушение срещу Унгария във връзка с неспазването от нейна страна на съответните 
разпоредби на Директивата за местообитанията, съгласно тълкуването на Съда на 
Европейските общности.

4. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2008 г.

В допълнение към предишния си отговор във връзка с тази петиция, Комисията 
информира комисията по петиции, че въз основа на информацията, предоставена от 
вносителя, и допълнителната информация, получена от унгарските органи, на 16 
октомври 2008 г. Комисията реши да изпрати до Унгария официално уведомително 
писмо съгласно член 226 от Договора за ЕО поради неспазването на задълженията 
съгласно Директива 92/43/ЕИО относно опазването на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна2 (Директива за местообитанията) във връзка с гората Sajólád. 
Официалното уведомително писмо засяга и недостатъците при транспонирането в 
                                               
1 В този контекст, трябва да се отбележи, че Комисията неотдавна е започнала дело за нарушение 

срещу Унгария за несъгласуваното транспониране на няколко разпоредби от Директивата за 
местообитанията в унгарското законодателство.

2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7–50.
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унгарското законодателство на някои от разпоредбите на Директивата за 
местообитанията.

Комисията прикани Република Унгария да предостави своето становище по 
повдигнатите в официалното уведомително писмо въпроси в рамките на два месеца от 
получаване на писмото.

Комисията ще информира надлежно комисията по петиции за резултата от този случай.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 15 май 2009 г.

В допълнение към предишния си отговор до комисията по петиции във връзка с 
настоящата петиция, Комисията уведомява комисията по петиции, че унгарските 
органи са отговорили на изпратеното от Комисията официално уведомително писмо от 
декември 2008 г. 

Отговорът предоставя подробна информация относно настоящото разделение на 
правомощията и отговорностите относно управлението и защитата на горите, 
включително горските територии, включени в Натура 2000. Потвърждава се общата 
необходимост от подобряване на ситуацията, като отговорът предвижда редица мерки, 
които да бъдат осъществени с цел укрепване на правомощията във връзка със защитата 
на горите и съответно за предотвратяване на незаконната сеч. По отношение на гората 
Sajólád, за да бъдат компенсирани последиците от широкомащабната незаконна сеч, 
извършена в гората, и последващият пропуск да бъде направена оценка на 
въздействието относно включването на територията в мрежата Натура 2000, както и за 
да се запазят съществуващите стари насаждения и за защита и управление на по-
м л а д и т е  горски насаждения, унгарското  правителство предвижда редица 
компенсаторни мерки съгласно член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията, 
92/43/ЕИО1. Освен това унгарските органи са посочили, че регионалните планове за 
горите и плановете за управление, изготвени преди приемането на Унгария в ЕС, 
подлежат на преразглеждане с оглед на изискванията относно териториите по Натура 
2000 през първата половина на 2009 г., в съответствие с разпоредбите на член 6, 
параграф 3 от Директивата за местообитанията. Заявява се, че съгласно тези мерки 
трябва да бъде отдаден приоритет на територията на гората Sajólád и ще бъде извършена 
необходимата проверка с цел защита на останалите местообитания.

По отношение на установените в официалното уведомително писмо пропуски, 
свързани с транспонирането на Директивата за местообитанията, унгарските органи са 
уведомили Комисията, че в момента националният парламент обсъжда текста на новия 
закон за горите. Правителството е посочило, че новото законодателство ще укрепи 
системата на правна защита за горските територии, включени в Натура 2000, така че 
целите на директивата да бъдат изцяло изпълнени. 

Понастоящем се извършва оценка на отговора от страна на Унгария на официалното 
уведомително писмо на Комисията с цел да се установи дали предложените 
компенсаторни мерки и законодателни промени са целесъобразни и приемливи.
                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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Комисията ще информира комисията по петиции за по-нататъшното развитие на 
случая.

6. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Във връзка с предишните си отговори, предоставени на комисията по петиции по 
отношение на настоящата петиция, Комисията информира комисията по петиции, че 
през юли 2009 г. унгарските органи са предоставили допълнителна информация
относно мерките, предприети с цел предотвратяване на незаконната сеч в гората 
Sajólád, както и за наложените компенсаторни мерки, целящи поправка на вредите, 
нанесени на въпросната територия. Получена е и допълнителна информация относно 
важни промени в законодателството, които междувременно допълнително са засилили 
защитния режим за горските местности , включени в Натура 2000 в Унгария.

По-конкретно унгарските органи са информирали Комисията относно следните 
предприети мерки:

 Приемане на новия Закон за защита на горите (публикуван на 25 май 2009 г.), 
който постановява създаването на т.нар. служба за опазване на горите 
действаща в рамките на органа, от чиято компетентност са горите. За постигане 
на целите, свързани с ефективното опазване на горите и предотвратяването на 
незаконната сеч, законодателството предвижда широки правомощия и 
задължения за тази служба. Очаква се службата за опазване на горите да започне 
дейност през 2010 г.;

 Новият закон за горите въвежда също и нова система за удостоверяване на 
произхода, която позволява на службата за опазване на горите да проверява 
произхода на всички товари с дървен материал, превозвани по пътната мрежа и 
да идентифицира камиони с фалшиви разрешителни или транспортни 
документи, както и незаконно предлаган на пазара дървен материал;

 Наложени мерки за наблюдение с участието на полицейските служби и 
служителите на горската охрана, с цел засилване на мониторинга и защитата на 
териториите, заплашени от незаконна сеч;

 Седмичен мониторинг на територията на гората Sajólád, осъществяван от 
патрулите на Természetvédelmi Őrszolgálat (патрул за опазване на околната 
среда) към Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (Дирекция на природния парк 
Aggtelek). Въз основа на данните от извършения от патрулите мониторинг се 
прилагат мерки за наблюдение, охрана и засилен контрол;

 Поставяне на три бариери на съответните често ползвани пътища, с цел защита 
на гората Sajólád;

 Назначаване от пролетта на 2009 г. на един охранител за опазване на околната 
среда за гората Sajólád, с което ще се повиши ефективността на мониторинга на 
територията от Натура 2000;

 Поставяне на официални информационни табла на входовете на гората Sajólád, 
обозначаващи границите на територията от Натура 2000;

 Пресконференция, организирана на 26 май 2009 г. на място от унгарското 
правителство, компетентните регионални административни органи и 
управлението на гората. На прес конференцията са представени основанията за 
определяне на територията за част от мрежата на Натура 2000 и е предоставена 
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информация относно мерките, предвидени във връзка с процедурата за 
нарушение, инициирана от Комисията;

 Вече се преразглежда работния план за горите по отношение на гората Sajólád, 
съгласно изискванията на Директивата за местообитанията, 92/43/ЕИО1.
Органите са уведомили Комисията, че по време на преразглеждането няма да 
бъде разрешено извършването на сеч. Комисията е информирана също, че 
унгарското правителство предвижда повторно залесяване, като част от мерките, 
необходими по отношение на целевото население и за опазване на горските 
местообитания и биоразнообразие;

 Относно компенсаторните мерки, предприети до момента, унгарските органи са 
заявили, че от май 2009 г. се правят усилия за издирване на колонии от редкия 
вид „Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (т. е. вида, поради който
територията е обявена за защитена) и за оценка на потенциалното им 
местообитание. Издирването обхваща долината на реките Sajó и Hernád, като се 
проверява дали видът се среща в горските територии и гористи местности, което 
би дало информация за това доколко това местообитание е подходящо за него.
Органите са разпространили информацията, че въз основа на проверките на 
място ще бъдат изготвени професионални насоки, свързани с възможното
развитие на местообитанието, интервенционните мерки за опазване и 
определянето на нови територии за този биологичен вид в рамките на мрежата 
Натура 2000;

 Проверка, извършена от компетентния за горите орган, е установила също 
наличието на обширна територия, подходяща за засаждане на широколистна 
галерийна гора между горите Alsózsolca и Sajólád, която би представлявала 
подходящ екологичен (естествен) коридор между гората Alsózsolca, с нейните 
подходящи дървесни видове и структура и развиващата се гора Sajólád, което ще 
направи възможно увеличаването на популацията на редкия вид „Euphydryas 
(Eurodryas, Hypodryas) aurinia”.

Заключения

Комисията приветства напредъка, постигнат от унгарските органи по отношение на 
укрепване опазването на горите и мерките, приложени с цел предотвратяване на 
незаконната сеч. Комисията приветства също и подобренията в областта на
компенсирането на вредите за околната среда, нанесени в гората Sajólád и по-
специално компенсаторните мерки, които вече са предприети съгласно изискванията на 
Директивата за местообитанията.

В момента Комисията привършва своите оценки по отношение на целесъобразността и 
приемливостта на компенсаторните мерки и законодателните промени. Комисията ще 
продължи да наблюдава отблизо положението и при необходимост ще предприеме 
допълнителни действия с цел гарантиране спазването на изискванията на Директивата 
за местообитанията.

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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7. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Във връзка с предишен отговор по отношение на тази петиция и след анализ на цялата 
налична информация, бе взето решение да бъде изпратено на Унгария обосновано 
становище съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз по 
повод неизпълнението от унгарска страна на задълженията по Директива 92/43/1EИО за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директивата за 
местообитанията).

Щом бъде получен отговор от унгарска страна, Комисията ще вземе решение какви 
мерки да предприеме.

8. Отговор на комисията (REV.V), получен на 10 юни 2011 г.

През януари 2011 г. Унгария предостави отговор на обоснованото становище с 
актуализирана информация във връзка с вече предприетите мерки, а също така и 
относно планираните мерки с цел предотвратяване на незаконната сеч, възстановяване 
на облагодетелстваното екологично състояние на гората Sajólád и прекратяване на 
незаконното изхвърляне на отпадъци. Отговорът също така съдържа по-решителна
програма за мерки за компенсации в сравнение с предишните предложения. Тя включва 
предложение за допълнителни обозначения по Натура 2000 и редица мерки за 
възстановяване с цел отстраняване на причинените вреди и гарантиране на общата 
съгласуваност на мрежата Натура 2000.

Комисията приветства постигнатия значителен напредък, особено по отношение на 
предложената програма за компенсаторни мерки, която явно е в състояние да 
допринесе за отстраняване на причинените вреди. Комисията ще продължи да следи 
развитието на ситуацията.

                                               
1 OJ L 206, 22.7.1992 г.


