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Tema: Peticija Nr. 1328/2007 dėl aplinkos apsaugos Vengrijoje, kurią pateikė 
Vengrijos pilietis Zsak Ferenc Tibor

1. Peticijos santrauka

Peticija yra susijusi su neatitaisoma žala, padaryta gamtai Sajólád miškingoje vietovėje, kuriai 
EEB „Natura 2000“ tinkle suteiktas HUAN 2004 kodas. Iki šiol Vengrijos valstybei 
priklausanti Sajólád miškingoji vietovė buvo didžiausias kietmedžio galerinis miškas 
Agteleko nacionalinio parko direktorate. Jis užėmė 180 ha plotą ir buvo didžiulės gamtinės 
vertės. Tačiau dėl rimtų miškingosios vietovės valdymo organų, stebėsenos institucijų ir 
vyriausybės įstaigų nesėkmių 98 proc. miškingosios vietovės ploto jau iškirsta. Kaip mus 
informavo nacionalinio parko darbuotojas, šią miškingąją vietovę sunaikino Miškų 
direktoratas, kuriam patikėtas Sajólád vietovės miškų ūkio valdymas ir kuris tvirtino, kad 
saugoma miškingąja vietove buvo neįmanoma rūpintis dėl vietos gyventojų vykdomų ad hoc
medžių vagysčių. Dėl visiško buveinių suardymo Bendrijos svarbos gyvūnų rūšys Sajólád 
miškingoje vietovėje visai išnyko. Peticijos pateikėjas prašo Peticijų komiteto nurodyti atlikti 
tyrimą, kad būtų nustatyta, kodėl Vengrijos Respublikos kompetentingos institucijos nevykdė 
Direktyvos 92/43/EEB (Buveinių direktyva) 2 straipsnio 1–3 dalių, 3 straipsnio 3 dalies ir 
6 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. gegužės 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. rugsėjo 26 d.
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„Priėmus 2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimą 2008/26/EB1, Sajólád miškingoji 
vietovė dabar patenka į Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą, kuriame jos pavadinimas yra 
„Hernád-völgy és Sajóládi-erdő“, o kodas – HUAN20004. 

Pažymėtina, kad Komisija jau 2008 m. sausio mėn. gavo raštišką Europos Parlamento 
klausimą dėl Sajólád miškingosios vietovės sunaikinimo. Remdamasi minėtame klausime 
pateikta informacija, Komisija savo iniciatyva jau pradėjo bylą, siekdama toliau tirti šį 
klausimą. Vėliau iš šią peticiją pateikusios NVO Komisija taip pat gavo nusiskundimą šiuo 
klausimu, daugelį papildomų dokumentų ir keletą vietovės nuotraukų. 

2008 m. sausio 30 d. Komisija Vengrijos institucijoms nusiuntė raštą, prašydama informacijos 
ir paaiškinimo dėl šio atvejo. Šiame rašte Komisija priminė Vengrijos institucijoms, kad 
Sajólád miškingoji vietovė buvo (nuo 2004 m.) įtraukta į siūlomų Bendrijos svarbos teritorijų 
(SBST) sąrašą (kodas – HUAN20004, pavadinimas „Hernád-völgy és Sajóládi-erdő“), kurį 
Vengrija perdavė Komisijai pagal Buveinių direktyvos 4 straipsnio reikalavimus. Šiomis 
aplinkybėmis Komisija atkreipė Vengrijos institucijų dėmesį į Europos Teisingumo Teismo 
(ETT) praktiką. ETT patvirtino2, kad, remiantis Direktyva 92/43/EEB, valstybės narės 
privalo, atsižvelgdamos į direktyvoje nustatytą apsaugos tikslą, imtis tinkamų apsaugos 
priemonių, kad apgintų atitinkamą SBST ekologinį interesą nacionaliniu lygmeniu. Be to, 
ETT patvirtino3, kad valstybės narės privalo imtis visų būtinų priemonių, kad išvengtų 
intervencijų, galinčių rimtai pakenkti į Komisijai perduodamą nacionalinį sąrašą įrašytų 
teritorijų ekologinėms savybėms.

Komisija paprašė Vengrijos institucijų pateikti išsamią informaciją šiais klausimais:

 kas konkrečiai įvyko Sajólád miškingoje vietovėje, t. y. kokia yra vietovės 
dabartinė padėtis, palyginti su padėtimi, kai buvo pasiūlyta ją įtraukti į 
Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą;

 apsaugos priemonės, kurių imtasi siekiant apsaugoti svarbų vietovės ekologinį 
interesą, ją įtraukus į siūlomų Bendrijos svarbos teritorijų sąrašą;

 atitinkamų Buveinių direktyvos nuostatų (dėl gamtinių buveinių ir rūšių 
apsaugos būklės stebėjimo Sajólád miškingoje vietovėje ir nuostatų dėl rūšių 
apsaugos) įgyvendinimas;

 priemonės, kurių planuojama imtis padėčiai ištaisyti, taip pat planuojami 
veiksmai likusiai vietovės daliai apsaugoti.

Vengrijos valdžios institucijos atsiliepė į Komisijos prašymą 2008 m. kovo mėnesį. Atsakyme 
aprašyta miškingoji vietovė, nurodytos jos įsteigimo „Natura 2000“ tinkle priežastys, pateikta 
informacija apie populiacijų duomenis, taip pat trumpai aprašyta pagrindinės Bendrijos 
svarbos rūšies (t. y. negausios pleštekės rūšies) ekologinė padėtis. Rašte taip pat pateikta 
informacija apie dabartinę vietovės būklę, paaiškinta neteisėta miško kirtimo veikla čia 
nagrinėjamomis aplinkybėmis (atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius aspektus) bei 
pastarojo laikotarpio miškininkystės veikla. Be to, atsakyme pateikta informacija apie 
Vengrijos valdžios institucijų taikomas priemones ekologinei vietovės būklei užtikrinti ir 
                                               
1 OL L 012, 2008 1 15, p. 678-710.
2 Byla C-117/03 Dragaggi.
3 Byla C-244/05 Bund Naturschutz.
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planuojamas tolesnes priemones, kuriomis siekiama išspręsti šiuo atveju iškilusias problemas 
(įskaitant stebėseną, kontrolės stiprinimą, įvairių nacionalinių institucijų veiklos 
koordinavimo gerinimą, kovos su neteisėta miško kirtimo veikla priemones). 

Komisijos tarnybos šiuo metu vertina Vengrijos institucijų atsakymą, kad galėtų nuspręsti, 
kokių tolesnių priemonių imtis. Tai darydama Komisija atsižvelgs į su šia peticija pateiktą 
informaciją, peticijos pateikėjo Komisijai pateiktą skundą ir visus gautus papildomus 
dokumentus (taip pat ir į gerai vietovės padėtį išmanančių Vengrijos biologų nuomones).

Pažymėtina, kad atsižvelgdama į tai, jog svarbūs gero praktinio įgyvendinimo veiksniai yra 
valstybių narių įgyvendinamų teisės aktų išsamumas ir tinkamumas, Komisija ypatingą 
dėmesį skiria galimiems atitinkamų Buveinių direktyvos nuostatų perkėlimo į Vengrijos teisę 
trūkumams nustatyti, taip pat galimoms aiškinimo problemoms, susijusioms su konkrečiomis 
direktyvos nuostatomis, kurios galėjo lemti dabartinę Sajólád miško padėtį1.

Negalima atmesti galimybės, kad prieš Vengriją bus pradėta pažeidimų nagrinėjimo 
procedūra dėl atitinkamų Buveinės direktyvos nuostatų nesilaikymo vadovaujantis Europos 
Teisingumo Teismo išaiškinimu. Tai priklausys nuo išsamaus minėtos informacijos vertinimo 
rezultatų. 

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2008 m. gruodžio 17 d.

Papildydama ankstesnį atsakymą dėl šios peticijos, Komisija informuoja Peticijų komitetą, 
kad, remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija ir kita informacija, gauta iš Vengrijos 
valdžios institucijų, Komisija nusprendė 2008 m. spalio 16 d. nusiųsti Vengrijai oficialų 
įspėjamąjį raštą pagal EB sutarties 226 straipsnį dėl Direktyvoje 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos2 (Buveinių direktyva) nustatytų įsipareigojimų 
nevykdymo Sajólád miškingosios vietovės atveju. Oficialiame įspėjamajame rašte taip pat 
minimi kai kurių Buveinių direktyvos nuostatų perkėlimo į Vengrijos teisės aktus trūkumai.

Komisija paprašė Vengrijos Respublikos per du mėnesius nuo įspėjamojo rašto gavimo 
pateikti pastabas dėl jame iškeltų klausimų.

Komisija tinkamai informuos Peticijų komitetą apie šios bylos rezultatus. 

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2009 m. gegužės 15 d.

Papildydama ankstesnį atsakymą komitetui dėl šios peticijos, Komisija informuoja komitetą, 
kad Vengrijos institucijos 2008 m. gruodžio mėn. atsakė į Komisijos oficialų įspėjamąjį raštą. 

Atsakyme pateikiama išsami informacija apie galiojantį kompetencijos ir atsakomybės 
pasidalijimą valdant ir saugant miškus, įskaitant „Natura 2000“ miškingąsias vietoves. 
                                               
1 Šiuo atveju reikia pažymėti, kad Komisija neseniai pradėjo bylą dėl pažeidimo, susijusią su keleto Buveinių 

direktyvos nuostatų netinkamu perkėlimu į Vengrijos teisę.
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
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Pripažįstamas bendras poreikis gerinti padėtį ir atsakyme nurodomos kelios priemonės, kurias 
planuojama įgyvendinti siekiant sustiprinti su miškų apsauga susijusias galias, tokiu būdu 
užkertant kelią neteisėtam miško kirtimui. Sajólád miško atveju, siekdama kompensuoti 
plataus masto neteisėto šio miško kirtimo padarinius ir tai, kad vėliau nebuvo atliktas šios 
teritorijos įtraukimo į „Natura 2000“ tinklą poveikio vertinimas, taip pat siekdama išsaugoti 
esamą senąją miško dalį bei apsaugoti ir tvarkyti neseniai atsodintą jaunuolyną, Vengrijos 
vyriausybė, vadovaudamasi Buveinių direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalimi, yra 
numačiusi keletą kompensacinių priemonių1. Be to, Vengrijos institucijos pažymėjo, kad per 
pirmąjį 2009 m. pusmetį bus iš naujo apsvarstyti iki Vengrijos įstojimo į ES parengti rajonų 
miškų planai ir jų tvarkymo planai pagal „Natura 2000“ teritorijų poreikius, atsižvelgiant į 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį. Vengrijos institucijos pažymi, kad planuojama 
Sajólád miško teritorijai suteikti prioritetą, o reikalingas pervarstymas bus atliktas skubos 
tvarka, siekiant apsaugoti likusias buveines.

Dėl oficialiajame įspėjamajame rašte nurodytų Buveinių direktyvos perkėlimo trūkumų 
Vengrijos institucijos informavo Komisiją, kad naujos redakcijos Miškų įstatymas šiuo metu 
svarstomas parlamente. Institucijos pažymi, kad naujais teisės aktais bus toliau tobulinama 
„Natura 2000“ tinklo miškingųjų vietovių teisinės apsaugos sistema, siekiant visiškai 
įgyvendinti direktyvos tikslus.

Vengrijos atsakymo į Komisijos oficialų įspėjamąjį raštą vertinimas dar vyksta, siekiant 
nustatyti, ar numatomos kompensacinės priemonės ir teisės aktų pakeitimai yra tinkami ir 
priimtini. Komisija informuos Peticijų komitetą apie tolesnius pokyčius šioje srityje. 

6. Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2010 m. vasario 19 d.

Papildydama savo ankstesnius atsakymus komitetui dėl šios peticijos, Komisija informuoja 
komitetą, kad Vengrijos institucijos 2009 m. liepos mėn. pateikė papildomos informacijos 
apie priemones, kurių imtasi siekiant užkirsti kelią neteisėtam Sajólád miško kirtimui, taip pat 
apie atitinkamų kompensacinių priemonių, kurių imtasi siekiant sušvelninti vietovei padarytą 
žalą, įgyvendinimą. Be to, gauta papildomos informacijos apie svarbius teisės aktų 
pakeitimus, kuriais per šį laikotarpį patobulintas „Natura 2000“ miškingųjų vietovių apsaugos 
režimas Vengrijoje.

Konkrečiai Vengrijos institucijos informavo Komisiją apie tokias priemones:
 patvirtintas naujos redakcijos Miškų apsaugos įstatymas (paskelbtas 2009 m. gegužės 

25 d.), kuriuo įsteigta vadinamoji miškų apsaugos tarnyba, veikianti kaip miškų 
institucijos padalinys. Siekiant veiksmingai įgyvendinti miškų apsaugos ir neteisėto 
kirtimo uždavinius, šiai tarnybai teisės aktų nustatytos plačios teisės ir įpareigojimai. 
Miškų apsaugos tarnyba turėtų pradėti veiklą 2010 metais;

 naujos redakcijos Miškų įstatyme taip pat patvirtinta nauja kilmės įrodymo sistema, 
kuri leis miškų apsaugos tarnybai patikrinti visų keliais gabenamų medienos siuntų 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
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kilmę ir nustatyti sunkvežimius su suklastotais leidimais ar transporto dokumentais, 
taip pat neteisėtai į rinką patiektą medieną;

 organizuoto budėjimo priemonės, dalyvaujant policijos įstaigoms ir miškų 
prižiūrėtojams, siekiant sustiprinti nuo neteisėto miško kirtimo kenčiančių teritorijų 
stebėseną;

 savaitinis Sajólád miško teritorijos stebėjimas, vykdomas patruliuojant Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság (Agteleko gamtos parko direktorato) Természetvédelmi 
Őrszolgálat (apsaugos patruliams). Remiantis patrulių stebėsenos protokolais, 
taikomos priežiūros, budėjimo ir sustiprintos kontrolės priemonės;

 siekiant apsaugoti Sajólád mišką, nuolat naudojamų kelių pradžioje įrengtos trys 
užtvaros;

 vienas apsaugos prižiūrėtojas 2009 m. paskirtas į Sajólád miško teritoriją; tai turėtų 
padidinti šios „Natura 2000“ teritorijos stebėsenos veiksmingumą;

 patekimo į Sajólád miško teritoriją vietose įrengtos oficialios informacinės lentos, 
žyminčios „Natura 2000“ ribas;

 2009 m. gegužės 26 d. Vengrijos vyriausybė vietoje surengė konferenciją, kurioje 
dalyvavo kompetentingos regiono administracinės institucijos ir miško patikėtinis. 
Konferencijos dalyviai supažindinti su „Natura 2000“ vietovės statuso suteikimo šiai 
teritorijai pagrindais, taip pat pateikta informacija apie planuojamas priemones, 
reaguojant į Komisijos pradėtą pažeidimų nagrinėjimo procedūrą;

 Sajólád miško darbų plano peržiūra pagal Buveinių direktyvos 92/43/EEB 
reikalavimus jau buvo pradėta1. Institucijos Komisiją informavo, kad peržiūros 
laikotarpiu nebus leidžiami jokie kirtimai. Komisija taip pat buvo informuota, kad 
Vengrijos vyriausybė, atsižvelgdama į reikiamus atitinkamos populiacijos pokyčius ir 
siekdama apsaugoti miško buveinę ir biologinę įvairovę, yra numačiusi apželdinimą; 

 iki šiol taikytų kompensacinių priemonių klausimu Vengrijos institucijos pareiškė, kad 
2009 m. gegužės mėn. imtasi veiksmų nustatyti negausios pleštekių (t. y. žymimosios 
rūšies, dėl kurios įsteigta teritorija) populiacijos buvimo vietas ir įvertinti jų galimą 
buveinę. Paieška atlikta Šajo ir Hernado upių slėnyje. Taip pat atlikti patikrinimai, 
siekiant nustatyti, ar minėtos rūšies esama miške ir miškingose vietovėse, atsižvelgiant 
į buveinės tinkamumą. Institucijos pranešė, kad remiantis patikrinimų vietoje 
rezultatais bus parengtos profesinės gairės dėl galimos buveinių plėtros, intervencinių 
apsaugos priemonių ir naujų teritorijų steigimo tinkle „Natura 2000“;

 per miškininkystės institucijų atliktą patikrinimą taip pat nustatyta didelė kietmedžio 
galeriniam miškui sodinti tinkama teritorija, kuri driekiasi tarp Alsózsolca ir Sajólád 
miškų; ši teritorija galėtų tapti tinkamu ekologiniu (gamtiniu) koridoriumi tarp 
Alsózsolca miško, pasižyminčio tinkamomis medžių rūšimis bei struktūra, ir naujo 
Sajólád miško, taip sudarydama galimybes negausiai pleštekių populiacijai didėti.

Išvados

Komisija džiaugiasi Vengrijos institucijų pasiekta pažanga vykdant su miškų apsauga 
susijusius įgaliojimus ir pritaria priemonėms, įgyvendintoms užkertant kelią neteisėtam miško 
kirtimui. Komisija taip pat pritaria Sajólád miško aplinkai padarytos žalos atitaisymo 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
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priemonių patobulinimams ir visų pirma kompensacinėms priemonėms, kurių jau imtasi pagal 
Buveinių direktyvos reikalavimus. 

Komisija šiuo metu baigia vertinti kompensacinių priemonių ir teisės aktų pakeitimų 
tinkamumą ir prieinamumą. Komisija ir toliau atidžiai stebės padėtį ir, prireikus, imsis 
tolesnių veiksmų, kad būtų užtikrintas Buveinių direktyvos laikymasis. 

7. Komisijos atsakymas (REV IV), gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

Atsižvelgiant į ankstesnį su šia peticija susijusį Komisijos atsakymą ir išnagrinėjus visą 
turimą informaciją, buvo nuspręsta nusiųsti Vengrijai pagrįstą nuomonę pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį dėl to, kad Vengrija neįvykdė savo įsipareigojimų 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB1 dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos (Buveinių direktyva).

Kai bus gautas Vengrijos atsakymas, Komisija nuspręs, kokių veiksmų imsis.

8. Komisijos atsakymas (REV V), gautas 2011 m. birželio 10 d.

2011 m. sausio mėn. Vengrija atsakė į pagrįstą nuomonę ir pateikė atnaujintą informaciją dėl 
priemonių, kurių ėmėsi arba planavo imtis, siekdama užkirsti kelią neteisėtam miško kirtimui, 
atstatyti palankią Sajólád miško ekologinę padėtį ir panaikinti nelegalias atliekas. Šiame 
atsakyme taip pat pateikta daug rimtesnė nei pasiūlytą seniau kompensavimo priemonių 
programa. Jam taip pat pateikiamas pasiūlymas dėl papildomų įsteigimų pagal „Natura 2000“ 
tinklą ir įvairios atstatymo priemonės, siekiant sušvelninti vietovei padarytą žalą ir užtikrinti 
bendrą atitikties „Natura 2000“ tinklui palaikymą.

Komisija džiaugiasi Vengrijos institucijų pasiekta pažanga, ypač dėl pasiūlytos 
kompensavimo priemonių programos, kuri turėtų būti pakankama, siekiant sušvelninti 
vietovei padarytą žalą. Komisija padėtį stebės toliau.

9. Komisijos atsakymas (REV VI), gautas 2012 m. vasario 17 d.

Peticija buvo persvarstyta atsižvelgiant į naują laišką, gautą iš peticijos pateikėjo. Tuo pat 
metu Komisija taip pat gavo to paties laiško kopiją ir jau atsakė peticijos pateikėjui.

Komisija patvirtina, kad ji nepakeitė ankstesnės išvados. Komisiją patenkina Vengrijos 
valdžios institucijų siūlomos kompensavimo priemonės ir ji toliau stebės jų įgyvendinimo 
eigą.

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.


