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Θέμα: Αναφορά 1328/2007, του Zsak Ferenc Tibor, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την προστασία του περιβάλλοντος στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά αφορά την ανεπανόρθωτη καταστροφή που προκαλείται στη φύση, στη δασική 
έκταση Sajolad που έχει περιληφθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000 με τον κωδικό HUAN 
2004. Μέχρι πρόσφατα, η δασική έκταση Sajolad, που ανήκει στο ουγγρικό κράτος, ήταν το 
μεγαλύτερο παρόχθιο δάσος πλατύφυλλων δένδρων της διεύθυνσης εθνικών δρυμών 
Aggtelek, καλύπτοντας 180 εκτάρια, και είχε μεγάλη φυσική αξία. Ωστόσο, εξαιτίας 
σοβαρών παραλείψεων και σφαλμάτων των αρχών διαχείρισης των δασών, των εποπτικών 
αρχών και κρατικών φορέων, το 98% της δασικής έκτασης έχει πλέον αποψιλωθεί. Η 
καταστροφή του δάσους, σύμφωνα με τα λεγόμενα υπαλλήλου του εθνικού δρυμού, έγινε από 
τη διεύθυνση δασών που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των δασών της Sajolad, που 
ισχυρίστηκε ότι ήταν αδύνατο να διατηρηθεί η προστατευόμενη δασική έκταση εξαιτίας της 
επί τούτου κλοπής δένδρων από κατοίκους της περιοχής. Ως αποτέλεσμα της καθολικής 
καταστροφής οικοτόπων, είδη ζώων κοινοτικής σημασίας εξαφανίστηκαν παντελώς από τη 
Sajolad. Ο αναφέρων ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να αναθέσει τη διενέργεια έρευνας 
προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας δεν 
συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2(1)-(2)-(3), 3(3) και 6(2)-(3) της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαΐου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.
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Μετά την έγκριση της απόφασης 2008/26/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 20071, η 
δασική έκταση Sajólád έχει πλέον περιληφθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής 
σημασίας με τον αριθμό αναφοράς HUAN20004 και την ονομασία «Hernád-völgy és 
Sajóládi-erdő». 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή έχει ήδη λάβει γραπτή ερώτηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τον Ιανουάριο του 2008, σχετικά με την καταστροφή της δασικής έκτασης 
Sajólád. Με βάση τις πληροφορίες που συνυποβλήθηκαν με την εν λόγω γραπτή ερώτηση, η 
Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασία εξ ιδίας πρωτοβουλίας προκειμένου να ερευνήσει 
περαιτέρω το θέμα. Ακολούθως, η Επιτροπή έλαβε μία ακόμη καταγγελία που αφορούσε 
αυτή την υπόθεση –μαζί με ορισμένα συμπληρωματικά έγγραφα και αρκετές φωτογραφίες 
της τοποθεσίας από την ίδια ΜΚΟ που έχει υποβάλει την παρούσα αναφορά.

Στις 30 Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις ουγγρικές αρχές ζητώντας 
πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την υπόθεση. Σε αυτή την επιστολή, η Επιτροπή 
υπενθύμισε στις ουγγρικές αρχές ότι η δασική έκταση Sajólád είχε συμπεριληφθεί (από το 
2004) με στοιχεία αναφοράς HUAN20004 «Hernád-völgy és Sajóládi-erdő» στον κατάλογο 
των προτεινόμενων τόπων κοινοτικής σημασίας (πΤΚΣ) που διαβίβασε η Ουγγαρία στην 
Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή επέστησε την προσοχή των ουγγρικών αρχών στη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου. Το ΔΕΚ επιβεβαίωσε2 ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται δυνάμει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ να λαμβάνουν μέτρα προστασίας δυνάμενα, υπό το πρίσμα του σκοπού της 
διατηρήσεως τον οποίο επιδιώκει η οδηγία, να διαφυλάξουν σε εθνικό επίπεδο το ουσιώδες 
οικολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι προτεινόμενοι τόποι κοινοτικής σημασίας. 
Επιπλέον, το ΔΕΚ επιβεβαίωσε3 ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την αποφυγή παρεμβάσεων που ενδέχεται να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο 
τα οικολογικά χαρακτηριστικά των τόπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις ουγγρικές αρχές λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:

 τι ακριβώς έχει συμβεί στη δασική έκταση Sajólád, και ειδικότερα, την 
παρούσα κατάσταση της τοποθεσίας σε σύγκριση με την κατάστασή της την 
εποχή που προτάθηκε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής 
σημασίας·

 τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για τη διαφύλαξη του ουσιώδους 
οικολογικού ενδιαφέροντος αυτής της τοποθεσίας, μετά τη συμπερίληψή της 
στον κατάλογο των προτεινόμενων τόπων κοινοτικής σημασίας·

 την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της οδηγίας για τους οικοτόπους (όσον 
αφορά την επιτήρηση της κατάστασης διατήρησης των φυσικών οικοτόπων 
και ειδών στη δασική έκταση Sajólád και τις διατάξεις που σχετίζονται με την 
προστασία των ειδών)·

 τις σχεδιαζόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τα 
σχεδιαζόμενα μέτρα προστασίας για τη διαφύλαξη του εναπομείναντος 

                                               
1 ΕΕ L 012 της 15.1.2008, σσ. 678-710.
2 Υπόθεση C-117/03, Dragaggi.
3 Υπόθεση C-244/05, Bund Naturschutz
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τμήματος της τοποθεσίας.

Οι ουγγρικές αρχές απάντησαν στο αίτημα της Επιτροπής τον Μάρτιο του 2008. Η απάντηση 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή της δασικής έκτασης, τους λόγους ένταξης 
της εν λόγω τοποθεσίας στο δίκτυο Natura 2000, πληροφορίες για τα πληθυσμιακά δεδομένα 
καθώς και μια σύντομη περιγραφή της οικολογίας του σημαντικότερου είδους κοινοτικού 
ενδιαφέροντος (δηλαδή, της σπάνιας πεταλούδας Euphydryas maturna). Η επιστολή 
περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της τοποθεσίας αναλύοντας, 
σε αυτό το πλαίσιο, τις παράνομες υλοτομικές δραστηριότητες (όσον αφορά τις κοινωνικο-
οικονομικές πτυχές) και τις πρόσφατες δασοκομικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η απάντηση 
περιέχει πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν λάβει οι ουγγρικές αρχές για τη διατήρηση της 
οικολογικής κατάστασης της τοποθεσίας και για τα περαιτέρω μέτρα που έχουν σχεδιάσει για 
την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την υπόθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
εποπτείας, της ενίσχυσης των ελέγχων και της βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ των 
διαφόρων εθνικών αρχών, καθώς και των σχεδιαζόμενων μέτρων για την καταπολέμηση των 
παράνομων υλοτομικών δραστηριοτήτων). 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολογούν επί του παρόντος την απάντηση των ουγγρικών 
αρχών, ώστε να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι ακόλουθες ενέργειές τους. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν με την παρούσα αναφορά, 
την καταγγελία του αναφέροντα στην Επιτροπή και όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα που 
έχουν ληφθεί (συμπεριλαμβανομένων πραγματογνωμοσυνών από ούγγρους βιολόγους που 
έχουν ολοκληρωμένη γνώση της τοποθεσίας).

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εφόσον η πληρότητα και ορθότητα της εκτελεστικής νομοθεσίας 
στα κράτη μέλη είναι καθοριστικοί παράγοντες για την καλή πρακτική εφαρμογή, η Επιτροπή 
αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων στη μεταφορά των σχετικών 
διατάξεων της οδηγίας για τους οικοτόπους στο ουγγρικό δίκαιο, καθώς και πιθανών 
προβλημάτων ερμηνείας σε σχέση με τις συγκεκριμένες διατάξεις της οδηγίας, που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στην παρούσα κατάσταση στην περίπτωση του δάσους Sajólád1.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ενδελεχούς αξιολόγησης όλων των ανωτέρω πληροφοριών, η 
πιθανότητα κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας λόγω της μη 
συμμόρφωσής της με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους, όπως 
ερμηνεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί. 

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2008

Σε συνέχεια της προηγούμενης απάντησής της σε σχέση με την παρούσα αναφορά, η 
Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών ότι, με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε ο 
αναφέρων και τις περαιτέρω πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ουγγρικές αρχές, η 
Επιτροπή αποφάσισε στις 16 Οκτωβρίου 2008 να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην 
Ουγγαρία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ, για τη μη εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της που απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 

                                               
1 Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή κίνησε πρόσφατα διαδικασία 

επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας για μη πιστή μεταφορά αρκετών διατάξεων της 
οδηγίας για τους οικοτόπους στο ουγγρικό δίκαιο.
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οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1 (οδηγία για τους οικοτόπους) σε 
σχέση με τη δασική έκταση Sajólád. Η προειδοποιητική επιστολή θίγει επίσης τα κενά στη 
μεταφορά ορισμένων διατάξεων της οδηγίας για τους οικοτόπους στην ουγγρική νομοθεσία.

Η Επιτροπή κάλεσε τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας να υποβάλει τις παρατηρήσεις της για τα 
θέματα που τίθενται στην προειδοποιητική επιστολή εντός δύο μηνών από τη λήψη της εν 
λόγω επιστολής.

Η Επιτροπή θα κρατήσει δεόντως ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για την έκβαση αυτής 
της υπόθεσης. 

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 15 Μαΐου 2009.

Εν συνεχεία της προηγούμενης απάντησης προς την Επιτροπή Αναφορών σε σχέση με την 
παρούσα αναφορά, η Επιτροπή πληροφορεί την Επιτροπή Αναφορών ότι οι ουγγρικές αρχές 
απάντησαν στην προειδοποιητική επιστολή της το Δεκέμβριο του 2008. 

Η απάντηση περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την τρέχουσα κατανομή αρμοδιοτήτων 
και ευθυνών σε σχέση με τη διαχείριση και προστασία των δασών, περιλαμβανομένων των 
δασικών εκτάσεων του Natura 2000. Αναγνωρίζεται η γενική ανάγκη βελτίωσης και η 
απάντηση προβλέπει ορισμένα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να 
ενισχυθούν οι εξουσίες σε σχέση με την προστασία των δασών, προλαμβάνοντας έτσι την 
παράνομη υλοτομία. Αναφορικά με το δάσος Sajólád, προκειμένου να αποκατασταθούν οι 
συνέπειες της εκεί παράνομης υλοτομίας ευρείας κλίμακας και η επακόλουθη παράλειψη μιας 
αξιολόγησης των επιπτώσεων όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής στο δίκτυο Natura
2000 καθώς και η διατήρηση των υφισταμένων παλαιών δασικών εκτάσεων και η προστασία 
και διαχείριση των πρόσφατα αναδασωθέντων εκτάσεων, η ουγγρική κυβέρνηση προβλέπει 
ορισμένα αντισταθμιστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 4, της οδηγίας περί 
βιοτόπων 92/43/ΕΟΚ2. Επιπλέον, οι ουγγρικές αρχές ανέφεραν ότι τα περιφερειακά 
προγράμματα για τα δάση και τα προγράμματα διαχείρισης που είχαν εκπονηθεί πριν από την 
προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ θα αναθεωρηθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις των περιοχών Natura 2000 κατά το πρώτο εξάμηνο του2009 σύμφωνα με το 
άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας περί οικοτόπων. Αναφέρεται ότι βάσει της ρύθμισης 
αυτής θα δοθεί προτεραιότητα στη δασική περιοχή του Sajólád και η αναγκαία αναθεώρηση 
θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως εις τρόπον ώστε να διασφαλισθούν οι απομένοντες οικότοποι.

Σε σχέση με τις ελλείψεις που εντοπίζονται στην προειδοποιητική επιστολή όσον αφορά τη 
μεταφορά της οδηγίας περί οικοτόπων στο εθνικό δίκαιο, οι ουγγρικές αρχές γνωστοποίησαν 
στην Επιτροπή ότι το κείμενο του νέου νόμου περί δασών τελεί σήμερα υπό εξέταση σε 
επίπεδο κοινοβουλίου. Οι αρχές ανέφεραν ότι η νέα νομοθεσία θα ενισχύσει περαιτέρω το 
σύστημα νομικής προστασίας των δασικών εκτάσεων Natura 2000 προκειμένου να τεθούν 
πλήρως σε εφαρμογή οι στόχοι της οδηγίας.

Η αξιολόγηση της απάντησης των ουγγρικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή της 

                                               
1 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7-50
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.



CM\870218EL.doc 5/7 PE414.053v06-00

EL

Επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιορισθεί εάν τα προτεινόμενα 
αντισταθμιστικά μέτρα και νομοθετικές αλλαγές είναι κατάλληλα και αποδεκτά. Η Επιτροπή 
θα κρατήσει δεόντως ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών για τις περαιτέρω εξελίξεις. 

6. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Σε συνέχεια των προηγούμενων απαντήσεών της προς την επιτροπή σε σχέση με την 
παρούσα αναφορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών ότι οι 
ουγγρικές αρχές υπέβαλαν συμπληρωματικές πληροφορίες τον Ιούλιο του 2009 σχετικά με τα 
μέτρα που ελήφθησαν για να παύσει η παράνομη υλοτομία στο δάσος Sajólád και σχετικά με 
την κατάσταση των συναφών αντισταθμιστικών μέτρων που ελήφθησαν με σκοπό να 
αποκατασταθεί η βλάβη που σημειώθηκε στην τοποθεσία. Επίσης, ελήφθησαν πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές νομοθετικές αλλαγές οι οποίες, εν τω μεταξύ, 
βελτίωσαν περαιτέρω το καθεστώς έννομης προστασίας των δασικών περιοχών του δικτύου 
Natura 2000 στην Ουγγαρία.

Συγκεκριμένα, οι ουγγρικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ελήφθησαν τα ακόλουθα 
μέτρα:

 έγκριση του νέου νόμου προστασίας των δασών (που δημοσιεύτηκε στις 25 Μαΐου 
2009), ο οποίος θέσπισε την αποκαλούμενη υπηρεσία δασικής προστασίας, η οποία 
λειτουργεί στο πλαίσιο της δασικής αρχής· για την ολοκλήρωση των εργασιών σε 
σχέση με τη φύλαξη των δασών και την πρόληψη της παράνομης υλοτομίας με τη 
δέουσα αποτελεσματικότητα, η νομοθεσία προβλέπει μεγάλο εύρος δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων για την υπηρεσία αυτή· η υπηρεσία δασικής προστασίας αναμένεται να 
καταστεί λειτουργική από το 2010 και έπειτα·

 ο νέος δασικός νόμος θέσπισε επίσης ένα νέο σύστημα απόδειξης προέλευσης που 
επιτρέπει στην υπηρεσία δασικής προστασίας να ελέγχει την προέλευση όλων των 
φορτίων ξύλου που μεταφέρονται οδικώς και να εντοπίζει τα φορτηγά με 
παραποιημένες άδειες ή έγγραφα μεταφοράς, καθώς και προϊόντα ξύλου που 
διατίθενται παράνομα στην αγορά·

 οργανωμένα μέτρα παρακολούθησης με τη συμμετοχή αστυνομικών φορέων και 
δασονόμων δασικής διαχείρισης για την ενίσχυση της παρακολούθησης και της 
προστασίας των περιοχών που απειλούνται από την παράνομη υλοτομία·

 εβδομαδιαία παρακολούθηση της περιοχής του δάσους Sajólád από τις περιπόλους 
του Természetvédelmi Őrszolgálat (Περίπολος Διατήρησης) της Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság (Διεύθυνση του φυσικού πάρκου Aggtelek)· βάσει των σημειώσεων 
της περιπόλου παρακολούθησης, εφαρμόζεται εποπτεία, φύλαξη και ενισχυμένα 
μέτρα ελέγχου·

 εγκατάσταση τριών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για την προστασία του δάσους 
Sajólád στις παρυφές των οδών που χρησιμοποιούνται τακτικά·

 τοποθέτηση ενός δασονόμου διατήρησης στην περιοχή του δάσους Sajólád, από την 
άνοιξη του 2009, κάτι που θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης 
της περιοχής του Natura 2000·

 τοποθέτηση επίσημων ενημερωτικών πινακίδων για την οριοθέτηση των συνόρων της 
τοποθεσίας του Natura 2000 στα σημεία πρόσβασης της περιοχής του δάσους Sajólád·

 συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση επί τόπου μαζί με 
τους αρμόδιους περιφερειακούς διοικητικούς φορείς και τον υπεύθυνο διαχείρισης 



PE414.053v06-00 6/7 CM\870218EL.doc

EL

του δάσους στις 26 Μαΐου 2009. Στη συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκαν οι λόγοι για 
τους οποίους η περιοχή χαρακτηρίστηκε τοποθεσία του Natura 2000 και δόθηκαν 
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που σχεδιάζονται όσον αφορά τη διαδικασία επί 
παραβάσει την οποία κίνησε η Επιτροπή·

 η αναθεώρηση του δασικού σχεδίου εργασίας για το δάσος Sajólád ήταν ήδη σε 
εξέλιξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους, 92/43/EΟΚ1 Οι 
αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης δεν θα 
χορηγηθεί καμία άδεια υλοτομίας. Η Επιτροπή ενημερώθηκε, επίσης, ότι η ουγγρική 
κυβέρνηση είχε προβλέψει δραστηριότητες αναδάσωσης σε σχέση με τις απαραίτητες 
κατάλληλες αλλαγές για τον πληθυσμό στόχο και την προστασία του οικοτόπου και 
της βιοποικιλότητας του δάσους· 

 σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα, οι ουγγρικές αρχές 
ανέφεραν ότι, από τον Μάιο του 2009, έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την 
αποκατάσταση αποθεμάτων της σπάνιας πεταλούδας Euphydryas maturna (δηλ. το 
χαρακτηριστικό είδος που αποτελεί τον βασικό λόγο για τον χαρακτηρισμό της 
τοποθεσίας) και για την εκτίμηση του δυνάμει οικοτόπου της. Η έρευνα κάλυψε την 
περιοχή της κοιλάδας των ποταμών Sajó και Hernád και διεξήχθησαν έλεγχοι ως προς 
το αν τα είδη υπάρχουν στις δασικές περιοχές και τα δάση υπό το πρίσμα της 
καταλληλότητας του οικοτόπου· οι αρχές γνωστοποίησαν ότι, βάσει των επιτόπιων 
ελέγχων, θα συνταχθούν επαγγελματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
πιθανή ανάπτυξη του οικοτόπου, μέτρα παρέμβασης για τη διατήρηση και θα 
χαρακτηριστούν νέες περιοχές για τα είδη, στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000

 ο έλεγχος από τις δασικές αρχές επίσης αποκάλυψε μια τεράστια περιοχή κατάλληλη 
για φύτευση δάσους φυλλοβόλων δένδρων μεταξύ των δασών Alsózsolca και Sajólád, 
η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κατάλληλος οικολογικός (φυσικός) 
διάδρομος μεταξύ του δάσους Alsózsolca διότι διαθέτει κατάλληλα είδη δέντρων και 
δομή, και του αναπτυσσόμενου δάσους Sajólád, καθιστώντας έτσι δυνατή την αύξηση 
του πληθυσμού πεταλούδας Euphydryas maturna.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή επιδοκιμάζει την πρόοδο που σημείωσαν οι ουγγρικές αρχές στην ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με τη φύλαξη των δασών, και τα μέτρα που εφάρμοσαν προκειμένου 
να αποτρέψουν την παράνομη υλοτομία. Η Επιτροπή επίσης επιδοκιμάζει τις βελτιώσεις σε 
σχέση με την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης που σημειώθηκε στο δάσος
Sajólád και, συγκεκριμένα, τα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

Η Επιτροπή βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία οριστικοποίησης της εκτίμησής της 
σχετικά με την καταλληλότητα και το παραδεκτό των αντισταθμιστικών μέτρων και των 
νομοθετικών αλλαγών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και 
θα αναλάβει δράση στη συνέχεια, εφόσον κριθεί σκόπιμο, με σκοπό να διασφαλίσει την 
τήρηση της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

7. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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Εν συνεχεία της προηγούμενης απάντησης σε σχέση με την παρούσα αναφορά, μετά την 
εξέταση των διαθέσιμων πληροφοριών, αποφασίστηκε να αποσταλεί στην Ουγγαρία 
αιτιολογημένη γνώμη, βάσει του άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράβαση των υποχρεώσεών της εκ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ1 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για 
τους οικοτόπους).

Η Επιτροπή, μόλις λάβει την απάντηση της Ουγγαρίας, θα αποφασίσει ποια μέτρα θα λάβει.

8. Απάντηση της Επιτροπής (5η αναθεωρημένη), που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η Ουγγαρία απάντησε στην αιτιολογημένη γνώμη τον Ιανουάριο του 2011 παρέχοντας 
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και εκείνα που 
προβλέπεται να ληφθούν για την αποτροπή της παράνομης υλοτομίας, την αποκατάσταση του 
πολύτιμου οικοτόπου στη δασική έκταση Sajólád και την εξάλειψη της παράνομης διάθεσης 
απορριμμάτων. Η απάντηση περιλαμβάνει ένα αρτιότερο πρόγραμμα αντισταθμιστικών 
μέτρων σε σύγκριση με το ήδη προταθέν. Στην απάντηση περιλαμβάνονται, επίσης, πρόταση 
για τον χαρακτηρισμό κι άλλων περιοχών στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000, και διάφορα 
μέτρα αποκατάστασης για να αντισταθμιστεί η προκληθείσα ζημία και να διασφαλιστεί η 
διατήρηση της συνολικής συνοχής του δικτύου Natura 2000.

Η Επιτροπή επιδοκιμάζει την αξιόλογη πρόοδο που έχει συντελεσθεί, ιδίως όσον αφορά το 
προταθέν πρόγραμμα αντισταθμιστικών μέτρων που φαίνεται ικανό να αντισταθμίσει την 
ζημία που έχει προκληθεί. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.


