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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycji 1328/2007, którą złożył Zsak Ferenc Tibor (Węgry), w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego na Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Petycja dotyczy nieodwracalnych szkód dla środowiska naturalnego w lasach Sajólád, które 
wytyczono jako obszar HUAN 2004 w ramach unijnej sieci Natura 2000. Do chwili obecnej 
tereny leśne Sajólád, będące własnością państwa węgierskiego, stanowiły największy 
nadrzeczny kompleks drzew o twardym drewnie w Dyrekcji Parku Narodowego Aggtelek, 
który obejmował 180 ha i miał ogromną wartość przyrodniczą. Jednak w efekcie poważnych 
zaniedbań po stronie zarządu lasów, władz nadzorujących i organów rządowych wycięto 
98% drzewostanu. Zgodnie z tym, co powiedział nam pracownik parku narodowego, wycinki 
lasu dokonała dyrekcja lasów odpowiedzialna za zarządzanie terenem leśnym Sajólád, która 
przekonywała, że nie jest możliwe dopilnowanie obszaru chronionego ze względu na 
kradzieże drewna, jakich dopuszcza się miejscowa ludność. W rezultacie całkowitego 
zniszczenia siedlisk gatunki zwierząt mające znaczenie dla Wspólnoty zniknęły z lasu 
Sajólád. Składający petycję zwraca się do Komisji Petycji, by zleciła dochodzenie w celu 
ustalenia, dlaczego właściwe władze Republiki Węgierskiej nie postępowały zgodnie 
z przepisami art. 2 ust. 1, 2 i 3, art. 3 ust. 3 oraz art. 6 ust. 2 i 3 dyrektywy 92/43/EWG 
(dyrektywy siedliskowej).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 maja 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

W związku z wydaniem przez Komisję decyzji 2008/26/WE z dnia 13 listopada 2007 r.1, lasy 
Sajólád są obecnie włączone po numerem referencyjnym HUAN20004 i pod nazwą „Hernád-
völgy és Sajóládi-erdő” do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. 

Należy zauważyć, że Komisja już w styczniu 2008 r. otrzymała pytanie pisemne z Parlamentu 
Europejskiego dotyczące zniszczenia lasów Sajólád. W oparciu o informacje przedstawione 
w pytaniu pisemnym Komisja już wszczęła postępowanie z własnej inicjatywy w celu 
szczegółowego zbadania tej kwestii. Następnie Komisja otrzymała także skargę dotyczącą tej 
sprawy – wraz z dokumentami dodatkowymi i kilkoma fotografiami terenu – od tej samej 
organizacji pozarządowej, która przedłożyła omawianą petycję.

W dniu 30 stycznia 2008 r. Komisja wysłała do władz węgierskich pismo, żądając 
przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących tej sprawy. W tym piśmie Komisja 
przypomniała władzom węgierskim, że lasy Sajólád są włączone (od 2004 r.) pod numerem 
referencyjnym HUAN20004 „Hernád-völgy és Sajóládi-erdő” do wykazu proponowanych 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, przekazanego Komisji przez Węgry zgodnie 
z art. 4 dyrektywy siedliskowej. W tym kontekście Komisja zwróciła uwagę władz 
węgierskich na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ETS potwierdził2, że 
państwa członkowskie na mocy dyrektywy 92/43/EWG są zobowiązane do podjęcia 
stosownych – z punktu widzenia ochronnego celu dyrektywy – środków chroniących 
ekologiczne znaczenie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty na szczeblu krajowym. 
Ponadto ETS potwierdził3, że państwa członkowskie muszą podjąć wszelkie środki konieczne 
w celu uniknięcia interwencji, które pociągają za sobą ryzyko poważnego zakłócenia 
właściwości ekologicznych terenów, które znajdują się w krajowym wykazie przekazanym 
Komisji.

Komisja zwróciła się do władz węgierskich o przekazanie szczegółowych informacji na 
temat:

 wydarzeń, które miały miejsce w przypadku lasów Sajólád, a w szczególności 
obecnego stanu terenu w porównaniu do jego stanu w czasie, kiedy 
zaproponowano jego włączenie do wykazu terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty;

 środków ochronnych, które zostały podjęte w celu ochrony znaczenia 
ekologicznego tego terenu od czasu jego włączenia do wykazu terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty;

 wdrożenia odpowiednich przepisów dyrektywy siedliskowej (w odniesieniu do 
nadzoru statusu ochronnego naturalnych siedlisk i gatunków w lasach Sajólád 
oraz przepisów dotyczących ochrony gatunków);

 środków planowanych w celu zaradzenia tej sytuacji i środków ochronnych 
planowanych w celu ochrony pozostałej części terenu.

                                               
1 Dz.U. L 012 z 15.1.2008, s. 678-710.
2 Wyrok w sprawie C-117/03 Dragaggi.
3 Wyrok w sprawie C-244/05 Bund Naturschutz.
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Władze węgierskie odpowiedziały na żądanie Komisji w marcu 2008 r. Odpowiedź zawiera 
informacje dotyczące opisu terenów leśnych, przyczyn wyznaczenia tych terenów do sieci 
Natura 2000 i dane dotyczące zaludnienia oraz krótki opis ekologiczny najważniejszych 
gatunków mających znaczenie dla Wspólnoty (czyli rzadko występującego motyla 
przeplatka). Opis ten obejmuje także informacje dotyczące obecnego statusu terenów, 
wyjaśniając w tym kontekście bezprawną wycinkę lasów (w odniesieniu do aspektów 
społeczno-gospodarczych) i ostatnio podejmowane działania leśne. Ponadto odpowiedź 
zawiera informacje dotyczące środków podjętych przez władze węgierskie w celu zachowania 
ekologicznego statusu terenu i dalszych środków planowanych w celu rozwiązania trudności 
doświadczanych w tym przypadku (w tym monitorowanie, wzmocnienie kontroli 
i koordynacji pomiędzy poszczególnymi władzami krajowymi, w także środków 
planowanych z myślą o walce z nielegalną wycinką lasów). 

Służby Komisji obecnie przeprowadzają ocenę odpowiedzi władz węgierskich w celu 
podjęcia decyzji na temat tego, jakie dalsze działania należy podjąć. W tym kontekście 
Komisja uwzględni informacje przedstawione w niniejszej petycji, skargę złożoną do Komisji 
przez składającego petycję i wszelkie dodatkowe dokumenty, które otrzymała (w tym 
ekspertyzy węgierskich biologów, którzy posiadają szczegółową wiedzę na temat tego 
terenu).

Należy zauważyć, że ze względu na to, że kompletność i prawidłowość ustawodawstwa 
wdrażającego w państwach członkowskich są ważnymi czynnikami prawidłowego wdrożenia 
przepisów w praktyce, Komisja przywiązuje szczególną wagę do zidentyfikowania 
potencjalnych niedociągnięć w zakresie transponowania do prawa węgierskiego 
odpowiednich przepisów dyrektywy siedliskowej i ewentualnych problemów w zakresie 
wykładni, związanych z poszczególnymi przepisami dyrektywy, które mogły doprowadzić do 
obecnej sytuacji w odniesieniu do Sajólád Wood1.

W zależności od szczegółowej oceny wszystkich wyżej wspomnianych informacji nie można 
wykluczyć możliwości wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego przeciwko Węgrom z uwagi na nieprzestrzeganie odpowiednich 
przepisów dyrektywy siedliskowej w rozumieniu nadanym im przez orzecznictwo 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2008 r.

W związku ze swoją wcześniejszą odpowiedzią dotyczącą przedmiotowej petycji Komisja 
Europejska informuje Komisję Petycji, że w oparciu o informacje przekazane przez 
składającego petycję i dodatkowe informacje otrzymane od władz węgierskich w dniu 
16 października 2008 r. Komisja wystosowała do Węgier wezwanie do usunięcia uchybienia 
zgodnie z art. 226 traktatu WE za niedopełnienie zobowiązań wynikających 
z dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 

                                               
1 W tym kontekście należy zauważyć, że Komisja ostatnio wszczęła postępowanie w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom z 
uwagi na nieprawidłowe transponowanie do prawa węgierskiego niektórych 
przepisów dyrektywy siedliskowej.
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i flory1 (dyrektywy siedliskowej) w odniesieniu do lasu Sajólád. W wezwaniu do usunięcia 
uchybienia poruszono również braki w transpozycji pewnych przepisów dyrektywy 
siedliskowej do prawa węgierskiego.

Komisja zwróciła się do Republiki Węgierskiej o przekazanie uwag dotyczących kwestii 
poruszonych w wezwaniu do usunięcia uchybienia w ciągu dwóch miesięcy od jego 
otrzymania.

Komisja Europejska poinformuje Komisję Petycji o wyniku postępowania. 

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 15 maja 2009 r.

W związku ze swoją wcześniejszą odpowiedzią dotyczącą przedmiotowej petycji Komisja 
informuje Komisję Petycji, że w grudniu 2008 r. władze węgierskie udzieliły odpowiedzi na 
skierowane przez Komisję wezwanie do usunięcia uchybienia. 

W odpowiedzi zawarto szczegółowe informacje dotyczące obecnego podziału kompetencji 
i odpowiedzialności w odniesieniu do zarządu i ochrony lasów, w tym obszarów leśnych 
należących do sieci Natura 2000. Stwierdzono ogólną potrzebę poprawy sytuacji 
i przewidziano w odpowiedzi szereg środków, jakie należy zastosować w celu wzmocnienia 
kompetencji związanych z ochroną lasów, a dzięki temu zapobiec nielegalnemu wyrębowi. 
Jeżeli chodzi o lasy Sajólád, to rząd węgierski rozpatruje szereg środków kompensujących 
w trybie art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG2 w celu zaradzenia skutkom 
zakrojonego na szeroką skalę nielegalnego wyrębu, jaki miał miejsce w tym lesie, oraz 
późniejszego niedokonania oceny skutków włączenia tego obszaru do sieci Natura 2000, 
a także żeby zachować istniejący stary drzewostan i zarządzać młodszymi drzewostanami 
powstałymi w wyniku niedawnego ponownego zalesienia. Ponadto władze węgierskie 
powiadomiły, że okręgowe plany leśne i plany zagospodarowania, które opracowano przed 
przystąpieniem Węgier do UE, mają w pierwszym półroczu 2009 r. podlegać przeglądowi 
pod kątem wymagań dla obszarów z sieci Natura 2000, zgodnie z postanowieniami art. 6 
ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Stwierdzono, że w świetle tego ustalenia obszar leśny Sajólád 
zostanie potraktowany priorytetowo, a konieczny przegląd będzie przeprowadzony poza 
kolejnością, żeby zabezpieczyć pozostałe siedliska.

W sprawie braków wskazanych w wezwaniu do usunięcia uchybienia w odniesieniu do 
transpozycji dyrektywy siedliskowej władze węgierskie powiadomiły Komisję, że 
w parlamencie omawiana jest obecnie nowa ustawa o lasach. Władze wskazały, że nowe 
przepisy w jeszcze większym stopniu wzmocnią system ochrony prawnej obszarów leśnych 
włączonych do sieci Natura 2000, żeby w pełni realizować cele dyrektywy.

Węgierska odpowiedź na skierowane przez Komisję wezwanie do usunięcia uchybienia jest 
obecnie przedmiotem oceny w celu ustalenia, czy zaproponowane środki kompensujące 
i zmiany legislacyjne są właściwe i do przyjęcia. Komisja będzie na bieżąco informować 
Komisję Petycji o dalszym toku sprawy. 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
2 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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6. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

W związku ze swoimi wcześniejszymi odpowiedziami w sprawie tej petycji Komisja 
informuje Komisję Petycji, że w lipcu 2009 r. władze Węgier dostarczyły dodatkową 
odpowiedź dotyczącą działań podjętych w celu zapobiegania nielegalnemu pozyskiwaniu 
drewna w lesie Sajólád oraz stopnia zaawansowania właściwych środków zaradczych 
przedsięwziętych z myślą o naprawie zniszczeń na tym obszarze. Otrzymano również 
dodatkowe informacje dotyczące ważnych zmian legislacyjnych, które w tym czasie 
ulepszyły system ochrony prawnej lasów sieci Natura 2000 na Węgrzech.

Władze Węgier poinformowały Komisję o podjęciu następujących działań:
 przyjęciu nowej ustawy o ochronie lasów (opublikowanej w dniu 25 maja 2009 r.), na 

mocy której powołano tak zwaną służbę ochrony lasów działającą w ramach 
administracji lasów. Aby wykonać zadania związane z ochroną lasów i zapobieganiem 
nielegalnemu pozyskiwaniu drewna z należytą skutecznością, w ustawodawstwie 
przyznano tej służbie rozległe prawa i obowiązki. Służba ochrony lasu ma rozpocząć 
działalność w 2010 r.;

 nowej ustawie o leśnictwie, na mocy której wprowadzono także nowy system 
świadectw pochodzenia, umożliwiający służbie ochrony lasów sprawdzanie 
pochodzenia wszystkich partii drewna transportowanych drogą lądową, a także 
identyfikowanie ciężarówek z fałszywymi zezwoleniami lub dokumentami 
przewozowymi oraz drewna nielegalnie wprowadzanego na rynek;

 zorganizowanych patrolach z udziałem organów policji i strażników zarządu lasów 
w celu ulepszenia monitoringu i ochrony terenów zagrożonych nielegalnym 
pozyskiwaniem drewna;

 cotygodniowym monitorowaniu terytorium lasu Sajólád przez patrole 
Természetvédelmi Őrszolgálat (Patrol Ochrony Przyrody) i Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság (dyrekcja Parku Krajobrazowego Aggtelek); w oparciu o notatki 
monitorujących patroli podejmowane są działania w zakresie nadzoru i obserwacji 
oraz środki zwiększonej kontroli;

 regularnym instalowaniu barier ochronnych na styku lasu Sajólád z drogami;
 przydzieleniu jednego strażnika ochrony przyrody terytorium lasu Sajólád od wiosny 

2009 r., co zwiększy skuteczność monitorowania obszaru należącego do sieci Natura 
2000;

 umieszczeniu oficjalnych tablic informacyjnych wskazujących granice obszaru sieci 
Natura 2000 w punktach dostępu na terytorium lasu Sajólád;

 zorganizowaniu w terenie konferencji prasowej przez rząd Węgier, właściwe 
regionalne władze administracyjne oraz członka zarządu lasu w dniu 26 maja 2009 r. 
Podczas konferencji prasowej przedstawiono przyczyny wyznaczenia terytorium jako 
obszaru sieci Natura 2000 i udzielono informacji na temat środków planowanych 
w związku z procedurą w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego wszczętą przez Komisję;

 trwającym przeglądzie planu prac w lesie Sajólád zgodnie z wymogami dyrektywy 
siedliskowej 92/43/EWG1.; władze poinformowały Komisję, że podczas tego 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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przeglądu nie zostanie wydana zgoda na żaden wyrąb; ponadto poinformowano 
Komisję, że rząd Węgier przewidział ponowne zalesienie zgodnie z właściwymi 
zmianami koniecznymi z uwagi na docelową populację oraz zgodnie z celami ochrony 
środowiska leśnego i bioróżnorodności; 

 co się tyczy przedsięwziętych do tej pory środków zaradczych, władze Węgier 
oznajmiły, że od maja 2009 r. podejmowane są działania w celu wyszukania zasobów 
przeplatki maturny (tj. gatunku odniesienia dającego podstawę włączenia obszaru do 
sieci Natura 2000) i określenia ich potencjalnego siedliska; poszukiwanie objęło 
terytorium doliny rzek Sajó i Hernád, sprawdzano, czy gatunek występuje na 
obszarach leśnych, mając na uwadze odpowiedniość siedliska; władze poinformowały, 
że na podstawie kontroli w terenie zostaną opracowane profesjonalne wytyczne 
dotyczące potencjalnego rozwoju siedliska, środków interwencyjnych na rzecz jego 
ochrony i wyznaczenia nowych obszarów dla gatunku w ramach sieci Natura 2000;

 co więcej, kontrola przeprowadzona przez zarząd lasu wykazała istnienie dużego 
terenu nadającego się do zasadzenia lasu galeriowego między lasami Alsózsolca 
i Sajólád, który mógłby służyć jako odpowiedni ekologiczny (naturalny) korytarz 
między lasem Alsózsolca o właściwej strukturze i gatunkowej reprezentacji drzew 
a rosnącym lasem Sajólád, co umożliwiłoby wzrost populacji rzadkich motyli 
przeplatek.

Wnioski

Komisja z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione przez władze Węgier w zakresie 
rozszerzania uprawnień związanych z ochroną lasów oraz wdrożenia środków mających na 
celu zapobieganie nielegalnemu pozyskiwaniu drewna. Komisja z zadowoleniem przyjmuje 
również ulepszenia dotyczące naprawy szkód ekologicznych w lesie Sajólád, 
a w szczególności środki zaradcze przedsięwzięte zgodnie z wymogami dyrektywy 
siedliskowej. 

Obecnie Komisja kończy przeprowadzanie oceny odpowiedniości i dopuszczalności środków 
zaradczych i zmian legislacyjnych. Komisja nadal będzie uważnie monitorować sytuację 
i w stosownych wypadkach podejmie działania następcze w celu zapewnienia przestrzegania 
dyrektywy siedliskowej. 

7. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

W związku ze swoją wcześniejszą odpowiedzią dotyczącą przedmiotowej petycji i po 
przeanalizowaniu wszystkich dostępnych informacji Komisja postanowiła wysłać na Węgry 
uzasadnioną opinię zgodnie z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczącą niedopełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy 92/43/EWG1 w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa).

Po otrzymaniu węgierskiej odpowiedzi Komisja zdecyduje, jakie kroki należy podjąć.

8. Odpowiedź Komisji (wersja REV.V), otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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Węgry odpowiedziały na uzasadnioną opinię w styczniu 2011 r., podając uaktualnione 
informacje dotyczące podjętych już środków i środków, które mają zostać podjęte w celu 
przeciwdziałania nielegalnej wycince drzew, przywrócenia korzystnej sytuacji ekologicznej w 
lesie Sajólád i powstrzymania nielegalnego wyrzucania odpadów. Odpowiedź zawiera 
również program środków kompensujących dalej idący niż poprzednio proponowany. 
Ponadto zawiera propozycję dodatkowych obszarów i różnych działań naprawczych w 
ramach programu Natura 2000 mających na celu zrekompensowanie poniesionych szkód i 
zapewnienie utrzymania ogólnej spójności sieci Natura 2000.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje znaczne postępy, w szczególności w proponowanym 
programie środków kompensujących, które byłyby wystarczające do pokrycia poniesionych 
szkód. Komisja będzie nadal monitorować sytuację.


