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Udvalget for Andragender

17.2.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1328/2007 af Zsak Ferenc Tibor, ungarsk statsborger, om 
miljøbeskyttelse i Ungarn

1. Sammendrag

Andragendet vedrører den uoprettelige skade på naturen i Sajolad-skovområdet, som 
benævnes med koden HUAN 2004 i Fællesskabets Natura 2000-net. Hidtil har Sajolad-
skovområdet, som ejes af den ungarske stat, været den største galleriskov med hårde træarter 
under direktoratet for Aggtelek-nationalparken, som omfatter 180 ha, og det var af stor 
naturværdi. Som følge af de alvorlige svigt fra skovområdeforvaltningens, 
tilsynsmyndighedernes og statsorganernes side er 98 % af skovområdet imidlertid nu blevet 
fældet. Ødelæggelsen af skovområdet blev ifølge en ansat i nationalparken foretaget af det 
skovdirektorat, der stod for skovforvaltningen i Sajolad-skovområdet, som hævdede, at det 
var umuligt at tage sig af det beskyttede skovområde, da de mennesker, der bor i området, 
lejlighedsvis stjal træer. Som følge af den fuldstændige ødelæggelse af levesteder er dyrearter 
af fællesskabsbetydning fuldstændig forsvundet fra Sajolad-skovområdet. Andrageren 
anmoder Udvalget for Andragender om at iværksætte en undersøgelse for at finde ud af, 
hvorfor de ansvarlige ungarske myndigheder ikke har overholdt bestemmelserne i artikel 2, 
stk. 1, 2 og 3 og i artikel 6, stk. 2 og 3, i direktiv 92/43/EØF (habitatdirektivet).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. maj 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.
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"Efter vedtagelse af Kommissionens beslutning 2008/26/EF af 13. november 20071 er 
Sajolad-skovområdet nu blevet indført med koden HUAN20004 under navnet "Hernád-völgy 
és Sajóládi-erdő" på listen over lokaliteter af fællesskabsbetydning. 

Det bør bemærkes, at Kommissionen allerede har modtaget en skriftlig forespørgsel fra 
Europa-Parlamentet i januar 2008 vedrørende ødelæggelsen af Sajolad-skovområdet. På 
grundlag af oplysningerne, som er vedlagt forespørgslen, har Kommissionen allerede på eget 
initiativ indledt en undersøgelse for at undersøge sagen nærmere. Efterfølgende har 
Kommissionen endvidere – sammen med en række supplerende dokumenter og adskillige 
fotografier af stedet – modtaget en klage over denne sag fra den samme ngo, som indgav dette 
andragende. 

Den 30. januar 2008 sendte Kommissionen en skrivelse til de ungarske myndigheder, hvori 
man anmodede om yderligere og mere detaljerede oplysninger om sagen. I denne skrivelse 
mindede Kommissionen de ungarske myndigheder om, at Sajolad-skovområdet, som 
benævnes med koden HUAN20004 “Hernád-völgy és Sajóládi-erdő” siden 2004 har været 
indført på listen over foreslåede lokaliteter af fællesskabsbetydning, som Ungarn sendte til 
Kommissionen i henhold til artikel 4 i habitatdirektivet. I den forbindelse gjorde 
Kommissionen de ungarske myndigheder opmærksom på EF-Domstolens retspraksis. EF-
Domstolen bekræftede2, at medlemsstater, i henhold til direktiv 92/43/EØF og på baggrund af 
direktivets bevaringsformål, skal træffe beskyttelsesforanstaltninger, der er egnede til at sikre 
den økologiske interesse, som disse lokaliteter har på nationalt plan. Derudover bekræftede3

EF-Domstolen, at medlemsstater bør tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå 
interventioner, der risikerer at udgøre en alvorlig trussel mod de økologiske egenskaber i 
områder, der står på den nationale liste, som er blevet sendt til Kommissionen.

Kommissionen udbad sig følgende detaljerede oplysninger fra de ungarske myndigheder:

 Hvad er der præcis sket med Sajolad-skovområdet, og mere specifikt, med den 
nuværende situation i området i forhold til situationen på det tidspunkt, hvor 
det blev foreslået at indføre området på listen over lokaliteter af 
fællesskabsbetydning;

 De beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet for at sikre den økologiske 
interesse i dette område, efter det er blevet indført på listen over foreslåede 
lokaliteter af fællesskabsbetydning.

 vedtagelsen af de relevante bestemmelser i habitatdirektivet (vedrørende 
overvågning af bevaringsstatussen for naturtyper og arter i Sajolad-
skovområdet og bestemmelser for beskyttelsen af arter);

 De planlagte foranstaltninger til afhjælpning af situationen og de planlagte 
beskyttelsesforanstaltninger til sikring af den resterende del af området.

De ungarske myndigheder besvarede Kommissionens skrivelse i marts 2008. Svaret 
indeholder oplysninger om skovområdet, årsagen til udpegelsen af området i Natura 2000-
nettet og oplysninger om befolkningsdata samt en kort beskrivelse af økologien for de 
                                               
1 EFT L 12 af 15.1 2008, s. 678-710.
2 Sag C-117/03 Dragaggi.
3 Sag C-244/05 Bund Naturschutz.
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vigtigste arter af fællesskabsbetydning (dvs. den sjældne perlemorssommerfugl). Brevet 
indeholder også oplysninger om områdets nuværende tilstand og beskriver i denne 
sammenhæng ulovlig skovhugst (under henvisning til de socioøkonomiske følger) og nylige 
skovbrugsaktiviteter. Endvidere indeholder svaret oplysninger om de foranstaltninger, der er 
truffet af de ungarske myndigheder for at bevare områdets økologiske status, samt yderligere 
planlagte tiltag til løsning af de problemer, der er opstået i forbindelse med denne sag 
(herunder overvågning, øget kontrol og styrkelse af koordineringen mellem forskellige 
nationale myndigheder samt de planlagte foranstaltninger for at bekæmpe ulovlig skovhugst). 

Kommissionens tjenestegrene vurderer i øjeblikket de ungarske myndigheders svar for at 
beslutte, hvilke opfølgende foranstaltninger der skal træffes. I den forbindelse vil 
Kommissionen tage højde for de oplysninger, der er fremkommet i nærværende andragende, 
andragerens klage til Kommissionen samt alle supplerende oplysninger (herunder 
ekspertudtalelser fra ungarske biologer med indgående kendskab til området).

Eftersom en fuldstændig og korrekt gennemførelse af lovgivningens bestemmelser i 
medlemsstaterne er af afgørende betydning for en god gennemførelse i praksis, bemærkes det, 
at Kommissionen er særlig opmærksom på at identificere mulige mangler i forbindelse med 
gennemførelsen af de gældende bestemmelser i habitatdirektivet i ungarsk lovgivning samt 
mulige fortolkningsproblemer i forhold til de specifikke bestemmelser i direktivet, der har 
kunnet føre til den nuværende situation i sagen om Sajolad-skoven1.

Alt afhængig af resultatet af en grundig vurdering af ovennævnte oplysninger kan det ikke 
udelukkes, at der vil blive indledt en overtrædelsesprocedure mod Ungarn som følge af den 
manglende opfyldelse af de gældende bestemmelser i habitatdirektivet, således som de 
fortolkes af EF-Domstolen." 

4. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2008.

"I forlængelse af dens tidligere svar i forbindelse med dette andragende oplyser 
Kommissionen Udvalget for Andragender om, at Kommissionen på grundlag af de 
oplysninger, som andrageren havde indsendt, og på grundlag af de yderligere oplysninger, den 
havde modtaget fra de ungarske myndigheder, den 16. oktober 2008 besluttede at sende de 
ungarske myndigheder en åbningsskrivelse i henhold til EF-traktatens artikel 226 for 
manglende overholdelse af deres forpligtelser i henhold til direktiv 92/43/EØF om bevaring af 
naturtyper og vilde dyr og planter2 (habitatdirektivet), hvad angår Sajolad-skoven. 
Åbningsskrivelsen omhandler også mangler i gennemførelsen i ungarsk lovgivning af visse 
bestemmelser i habitatdirektivet.

Kommissionen opfordrede Republikken Ungarn til at indsende sine bemærkninger til de 
spørgsmål, der rejses i åbningsskrivelsen, inden to måneder fra modtagelsen af den 
pågældende skrivelse.

                                               
1 Det skal i den forbindelse nævnes, at Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure imod Ungarn som 

følge af den manglende gennemførelse af habitatdirektivets bestemmelser i den ungarske lovgivning.
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50



PE414.053v07-00 4/7 CM\892836DA.doc

DA

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender behørigt underrettet om denne sags 
udfald." 

5. Kommissionens svar REV II, modtaget den 15. maj 2009.

"I fortsættelse af Kommissionens foregående svar til udvalget vedrørende dette andragende 
oplyser den udvalget, at de ungarske myndigheder besvarede Kommissionens formelle 
skrivelse i december 2008. 

Svaret indeholder detaljerede oplysninger om den gældende opdeling af beføjelser og ansvar 
vedrørende forvaltningen og beskyttelsen af skove, herunder Natura 2000-skovområder. Det 
generelle behov for forbedring af situationen anerkendes, og svaret indeholder en række 
foranstaltninger, der bør gennemføres for at styrke beføjelserne vedrørende beskyttelsen af 
skovene og dermed forhindre ulovlig skovhugst. For så vidt angår Sajolad-skoven vil den 
ungarske regering indføre en række supplerende foranstaltninger i overensstemmelse med 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 4 (92/43/EØF)1 for at afhjælpe følgerne af den omfattende 
ulovlige skovhugst, der har fundet sted i skoven, og den efterfølgende undladelse af en 
indvirkningsvurdering vedrørende optagelsen af området i Natura 2000-netværket samt for at 
beskytte den eksisterende gamle skov og beskytte og forvalte den friskplantede yngre skov.
Endvidere har de ungarske myndigheder meddelt, at distriktsskovplaner og forvaltningsplaner, der 
blev udarbejdet før Ungarns tiltrædelse af EU, vil blive revideret med henblik på kravene i 
Natura 2000-områderne i første halvår af 2009 i overensstemmelse med bestemmelserne i 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. Det meddeles, at Sajolad-skovområdet i henhold til denne ordning 
vil blive givet prioritet, og den nødvendige revision vil blive gennemført for at sikre de tilbageblevne 
habitat.

Hvad angår de mangler, der er nævnt i den formelle skrivelse vedrørende gennemførelsen af 
habitatdirektivet, har de ungarske myndigheder oplyst Kommissionen, at den nye skovlov for 
øjeblikket er ved at blive drøftet i parlamentet. Myndighederne har meddelt, at den nye 
lovgivning yderligere vil forbedre det lovmæssige beskyttelsessystem for Natura 2000's 
skovområder med henblik på fuldt ud at gennemføre direktivets mål.

Vurderingen af det ungarske svar på Kommissionens formelle skrivelse er i gang for at 
afgøre, om de foreslåede supplerende foranstaltninger og lovgivningsændringer er 
hensigtsmæssige og acceptable. Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret 
om den yderligere udvikling i denne sag." 

6. Kommissionens svar REV III, modtaget den 19. februar 2010.

"I fortsættelse af Kommissionens foregående svar til udvalget vedrørende dette andragende 
oplyser den udvalget om, at de ungarske myndigheder fremsendte supplerende oplysninger i 
juli 2009 vedrørende de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre ulovlig skovhugst i 
Sajoladskoven, samt status over de relevante supplerende foranstaltninger, der er foretaget 
med henblik på at opveje de skader, der er sket i området. Kommissionen har også modtaget 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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supplerende oplysninger om vigtige lovændringer, der i mellemtiden yderligere har forbedret 
den lovmæssige beskyttelsesordning for Natura 2000-skovområder i Ungarn.

De ungarske myndigheder har specifikt oplyst Kommissionen om følgende indførte 
foranstaltninger:

 Vedtagelse af den nye lov om beskyttelse af skove (offentliggjort den 25. maj 2009), 
der har stiftet en såkaldt skovbeskyttelsestjeneste, hvis drift er underlagt 
skovmyndighedens kontrol. For så effektivt som muligt at løse opgaverne i forbindelse 
med beskyttelsen af skove og hindringen af ulovlig skovhugst fastlægges der i 
lovgivningen omfattende rettig h e d e r  og forpligtelser for denne tjeneste. 
Skovbeskyttelsestjenesten forventes at være i drift fra 2010 og frem.

 Den nye lov om skovbrug har ligeledes indført et nyt system til bevis for oprindelse, 
der gør det muligt for skovbeskyttelsestjenesten at kontrollere oprindelsen af alle 
sendinger af træ, der transporteres på vejene, samt at identificere lastbiler med 
forfalskede tilladelser eller transportdokumenter og træ, der er ulovligt markedsført.

 Organisering af overvågningsforanstaltninger med inddragelse af politi og skovfoged 
med henblik på at skærpe overvågningen og beskyttelsen af områder, der er truet af 
ulovlig skovhugst.

 Ugentlig overvågning af Sajoladskovområdet ved hjælp af patruljeringer foretaget af 
Természetvédelmi Őrszolgálat (patruljer af skovbetjente) under Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság (direktoratet for nationalparken Aggtelek). På baggrund af 
patruljeringens overvågningsnotater vil der blive ført tilsyn, oprettet vagthold og 
anvendt strengere kontrolforanstaltninger.

 Opførelse af tre barrierer til beskyttelse af Sajoladskoven, hvor den grænser op til 
trafikerede veje.

 Udnævnelse af en skovbetjent til Sajoladskovområdet fra foråret 2009, hvilket vil øge 
effektiviteten af overvågningen af Natura 2000-området.

 Anbringelse af officielle informationstavler til afmærkning af Natura 2000-områdets 
grænser ved indgangene til Sajolad-skovområdet.

 Afholdelse af en pressekonference arrangeret på stedet af den ungarske regering 
sammen med de kompetente regionale administrative organer og skovforvalteren den 
26. maj 2009. På pressekonferencen blev grundlaget for at udpege området som en 
Natura 2000-lokalitet præsenteret, og der blev informeret om de foranstaltninger, der 
planlægges i forbindelse med den overtrædelsesprocedure, som Kommissionen har 
indledt.

 Revisionen af en arbejdsplan for skovbruget i Sajoladskoven var allerede undervejs i 
overensstemmelse med kravene i habitatdirektivet, 92/43/EØF. Myndighederne har 
informeret Kommissionen om, at der under denne revision ikke ville blive tilladt 
fældninger. Kommissionen blev også informeret om, at den ungarske regering ville 
sørge for genplantning af skov under hensyntagen til de hensigtsmæssige ændringer, 
der er nødvendige at foretage for at nå målet for bestanden samt beskytte skovhabitat 
og biodiversitet. 

 Hvad angår de supplerende foranstaltninger, der er truffet indtil videre, har de 
ungarske myndigheder sagt, at der siden maj 2009 er blevet gjort en betydelig indsats 
for at finde bestande af sommerfuglen askepletvinge (dvs. den mærkeart, der danner 
grundlag for udpegningen af lokaliteten) og for at vurdere dens potentielle habitat. 
Man har søgt i et område, der dækker dalen langs floderne Sajo og Hernad, og 
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kontrolleret, hvorvidt arten findes i skovområderne og skovbrugene i lyset af, hvor 
egnet denne habitat er. Myndighederne har meddelt, at der på baggrund af kontrollerne 
på stedet vil blive udarbejdet faglige retningslinjer for udvikling af potentielle 
habitater, interventionsforanstaltninger til bevaring samt udpegning af nye områder til 
de arter, der er omfattet af Natura 2000-nettet.

 En inspektion foretaget af skovmyndighederne har ligeledes afdækket et stort område 
mellem Alsozsolca- og Sajoladskovene, der er egnet til plantning af en galleriskov 
med hårde træarter, hvilket kunne fungere som en hensigtsmæssig økologisk 
(natur)korridor mellem Alsozsolcaskoven med dens egnede træarter og struktur og 
Sajoladskoven i vækst. Dermed gøres det muligt for sommerfuglebestanden af 
askepletvinge at stige.

Konklusioner

Kommissionen glæder sig over de fremskridt, som de ungarske myndigheder har gjort i 
forbindelse med at styrke beføjelserne vedrørende beskyttelsen af skove og de 
foranstaltninger, der er gennemført for at forhindre ulovlig skovhugst. Kommissionen glæder 
sig ligeledes over de forbedringer, der er sket med hensyn til at afhjælpe miljøskaderne, der 
har fundet sted i Sajoladskoven, og i særdeleshed de supplerende foranstaltninger, der allerede 
er foretaget i overensstemmelse med kravene i habitatdirektivet. 

Kommissionen er på nuværende tidspunkt ved at færdiggøre sin vurdering af, hvorvidt de 
supplerende foranstaltninger og lovgivningsmæssige ændringer er hensigtsmæssige og 
acceptable. Kommissionen vil fortsat overvåge situationen nøje og i relevant omfang træffe 
opfølgende foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelsen af habitatdirektivet." 

7. Kommissionens svar REV IV, modtaget den 10. november 2010.

I fortsættelse af det tidligere svar vedrørende dette andragende og efter en analyse af alle de 
foreliggende oplysninger besluttedes det at sende Ungarn en begrundet udtalelse i henhold til 
artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde som følge af Ungarns 
manglende opfyldelse af dets forpligtelser i henhold til direktiv 92/43/EØF1 om bevaring af 
naturtyper og vilde dyr og planter (Habitatdirektivet).

Så snart Ungarns svar er modtaget, vil Kommissionen beslutte, hvilke skridt der skal tages.

8. Kommissionens svar REV V, modtaget den 10. juni 2011.

Ungarn besvarede den begrundede udtalelse i januar 2011 med opdaterede oplysninger 
vedrørende allerede trufne eller planlagte foranstaltninger med henblik på at forhindre ulovlig 
skovhugst, genoprette Sajoladskovens gunstige miljø og sætte en stopper for ulovlig 
bortskaffelse af affald. Desuden indeholder svaret et mere substantielt program med 
kompensationsforanstaltninger end det, der tidligere var blevet foreslået. Det omfatter et 
forslag om udpegning af yderligere Natura 2000-områder samt en række 
genopretningsforanstaltninger med henblik på at opveje de skader, der er sket, og sikre 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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vedligeholdelse af Natura 2000-nettet som helhed.

Kommissionen udtrykker tilfredshed med fremskridtene, særlig hvad angår programmet med 
kompensationsforanstaltninger, der ser ud til at være tilstrækkeligt til at opveje de skader, der 
er sket. Kommissionen overvåger fortsat situationen nøje.

9. Kommissionens svar REV VI, modtaget den 17. februar 2012.

Andragendet blev genåbnet på baggrund af en ny skrivelse fra andrageren. I mellemtiden 
modtog Kommissionen også en kopi af den samme skrivelse og har allerede svaret 
andrageren.  

Kommissionen ønsker at bekræfte, at dets foregående konklusion ikke har ændret sig.  Den er 
tilfreds med de supplerende foranstaltninger, som de ungarske myndigheder har fremlagt, og 
fortsætter med at overvåge gennemførelsen af disse.


