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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1328/2007, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Zsak Ferenc 
Tibor, par vides aizsardzību Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts attiecas uz neatgriezenisku kaitējumu, kas nodarīts dabai Šajolādas mežainajā 
apgabalā, kurš apzīmēts ar kodu HUAN 2004 EEK Natura 2000 tīklā. Līdz šim Šajolādas 
mežainajā apgabalā, kas pieder Ungārijas valstij, atradās lielākais Aggtelek nacionālā parka 
direkcijas liellapu koku ūdensšķirtnes mežs, kas pletās 180 ha platībā un bija liela dabas 
bagātība, bet sakarā ar nopietniem trūkumiem mežainā apgabala vadībā, pārraudzības un 
valdības iestāžu darbā 98 % mežainā apgabala ir izcirsti. Mežainā apgabala iznīcināšanu, kā 
norādīja kāds nacionālā parka darbinieks, veica mežniecības direkcija, kas bija atbildīga par 
Šajolādas mežainā apgabala mežrūpniecības saimniecību, pamatojot ar to, ka koku patvaļīgo 
zādzību dēļ, ko veic tā apgabala iedzīvotāji, nav bijis iespējams uzraudzīt aizsargājamo 
mežaino apgabalu. Dzīvotņu pilnīgas iznīcināšanas rezultātā no Šajolādas mežainā apgabala ir 
pilnībā izzudušas Kopienas nozīmes dzīvnieku sugas. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Lūgumrakstu komiteju lemt par izmeklēšanas veikšanu, lai atklātu, kāpēc Ungārijas 
Republikas kompetentās iestādes nespēja nodrošināt Direktīvas 92/43/EEK (Dzīvotņu 
direktīvas) 2. panta 1. līdz 3. punkta, 3. panta 3. punkta un 6. panta 2. un 3. punkta noteikumu 
izpildi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī
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„Pēc Komisijas 2007. gada 13. novembra Lēmuma 2008/26/EK1 pieņemšanas Šajolādas 
mežainais apgabals ir iekļauts Kopienas nozīmes teritoriju sarakstā ar atsauces kodu 
HUAN20004 un nosaukumu „Hernád-völgy és Sajóládi-erdő”.

Jānorāda, ka 2008. gada janvārī Komisija jau saņēma rakstisku jautājumu no Eiropas 
Parlamenta par Šajolādas mežainā apgabala iznīcināšanu. Pamatojoties uz informāciju, kas 
tika iesniegta ar šo rakstisko jautājumu, Komisija jau ir ierosinājusi lietu pēc savas iniciatīvas, 
lai turpinātu šo jautājumu izmeklēt. Pēc tam Komisija saņēma arī sūdzību par šo gadījumu, kā 
arī vairākus papildu dokumentus un šīs teritorijas fotogrāfijas no tās pašas NVO, kas 
iesniedza šo lūgumrakstu.

2008. gada 30. janvārī Komisija nosūtīja vēstuli Ungārijas iestādēm, lūdzot informāciju un 
skaidrojumus par šo gadījumu. Vēstulē Komisija atgādināja Ungārijas iestādēm, ka Šajolādas 
mežainais apgabals ar atsauces kodu HUAN20004 „Hernád-völgy és Sajóládi-erdő” (kopš 
2004. gada) ir iekļauts ierosināto Kopienas nozīmes teritoriju (IKNT) sarakstā, ko Ungārija 
nosūtīja Komisijai saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 4. pantu. Šajā kontekstā Komisija vērsa 
Ungārijas iestāžu uzmanību uz Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru. EKT apstiprināja2, ka 
saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK dalībvalstīm ir jāveic atbilstoši aizsardzības pasākumi, 
ievērojot direktīvā paredzēto aizsardzības mērķi, lai aizsargātu atbilstošās ekoloģiskās 
intereses, kas IKNT ir valstiskā līmenī. Turklāt EKT apstiprināja3, ka dalībvalstīm jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai izvairītos no tādas iejaukšanās, kas ietver risku nopietni 
apdraudēt to vietu ekoloģiskās īpašības, kas iekļautas Komisijai nosūtītajā nacionālajā 
sarakstā.

Komisija lūdza Ungārijas iestādēm sīkāku informāciju par:

 to, kas notika ar Šajolādas mežaino apgabalu, un, konkrēti, šīs teritorijas 
pašreizējo stāvokli salīdzinājumā ar tās stāvokli laikā, kad tika ierosināts to 
iekļaut Kopienas nozīmes teritoriju sarakstā;

 aizsardzības pasākumiem, kas ir veikti, lai aizsargātu atbilstošās teritorijas 
ekoloģiskās intereses, kopš tās iekļaušanas ierosināto Kopienas nozīmes 
teritoriju sarakstā;

 atbilstošo Dzīvotņu direktīvas noteikumu īstenošanu (attiecībā uz Šajolādas 
mežainā apgabala dabisko dzīvotņu un sugu aizsardzības statusa uzraudzību un 
noteikumiem, kas attiecas uz sugu aizsardzību);

 pasākumiem, ar kuriem plānots labot situāciju, un aizsardzības pasākumiem, 
ko plānots veikt, lai pasargātu atlikušo teritorijas daļu.

Ungārijas iestādes uz Komisijas lūgumu atbildēja 2008. gada martā. Atbildē ir iekļauts 
mežainā apgabala apraksts, informācija par to, kāpēc šī teritorija tika izraudzīta iekļaušanai 

                                               
1 OV L 012, 15.1.2008., 678.-710. lpp.

2 Lieta C-117/03 Dragaggi.

3 Lieta C-244/05 Bund Naturschutz
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tīklā Natura 2000, un informācija par apdzīvotības datiem, kā arī īss būtiskākās Kopienas 
nozīmes sugas (proti, reti sastopamā raibā taureņa) ekoloģijas raksturojums. Vēstulē ir arī 
informācija par pašreizējo teritorijas statusu, kas šajā kontekstā skaidro nelegālās 
mežizstrādes darbības (atsaucoties uz sociāli ekonomiskajiem aspektiem) un nesenās 
mežsaimnieciskās darbības. Atbildē ir arī informācija par pasākumiem, ko Ungārijas iestādes 
ir veikušas, lai saglabātu teritorijas ekoloģisko statusu, un turpmākajiem pasākumiem, ar 
kuriem plānots atrisināt problēmas, kas radušās saistībā ar šo lietu (tostarp pārraudzību, 
kontroles pastiprināšanu un koordinācijas veicināšanu dažādu valsts iestāžu starpā, kā arī 
pasākumiem, ar kuriem plānots apkarot nelegālas mežistrādes darbības).

Komisijas dienesti pašlaik izvērtē Ungārijas iestāžu atbildi, lai varētu nolemt, kādus 
turpmākus pasākumus veikt. Šajā kontekstā Komisija ņems vērā informāciju, kas iesniegta ar 
šo lūgumrakstu, sūdzību, ko Komisijai iesniedza lūgumraksta iesniedzējs, un visus saņemtos 
papildu dokumentus (tostarp to Ungārijas bioloģijas ekspertu atzinumus, kuriem ir pamatīgas 
zināšanas par šo teritoriju).

Jānorāda, ka, tā kā dalībvalstu īstenošanas noteikumu pilnīgums un pareizība ir būtiski faktori, 
kas nosaka labu īstenošanu praksē, Komisija pievērsīs īpašu uzmanību tam, lai atklātu 
potenciālos trūkumus atbilstošo Dzīvotņu direktīvas noteikumu transponēšanā Ungārijas 
tiesību aktos un potenciālās interpretācijas problēmas, kas saistītas ar īpašiem direktīvas 
noteikumiem un kas varēja novest līdz pašreizējai situācijai Šajolādas mežainā apgabala 
lietā1.

Atkarībā no tā, kāds būs visas iepriekšminētās informācijas novērtējuma iznākums, nevar 
izslēgt iespēju uzsākt pārkāpumu izmeklēšanas procedūru pret Ungāriju sakarā ar tās nespēju 
ievērot atbilstošos Dzīvotņu direktīvas noteikumus saskaņā ar Eiropas Kopienas Tiesas 
interpretāciju.”

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2008. gada 17. decembrī

„Komisija pēc atbildes sniegšanas attiecībā uz šo lūgumrakstu informē Lūgumrakstu 
komiteju, ka Komisija, balstoties uz lūgumraksta iesniedzēja paziņoto informāciju un papildu 
informāciju, kas saņemta no Ungārijas iestādēm, 2008. gada 16. oktobrī nolēma nosūtīt 
Ungārijai oficiālu paziņojumu saskaņā ar EK līguma 226. pantu par to pienākumu 
nepildīšanu, kas izriet no Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību2 (Dzīvotņu direktīvas) attiecībā uz Šajolādas mežaino apgabalu. Šajā 
oficiālajā paziņojumā ir arī minēti trūkumi dažu Dzīvotņu direktīvas noteikumu transponēšanā 
Ungārijas tiesību aktos.

Komisija aicināja Ungāriju iesniegt apsvērumus par oficiālajā paziņojumā izvirzītajiem 
tematiem divu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par rezultātiem šajā lietā.”
                                               
1 Šajā kontekstā jānorāda, ka Komisija nesen uzsāka pārkāpumu izmeklēšanas lietu pret Ungāriju par vairāku 

Dzīvotņu direktīvas noteikumu neatbilstīgu transponēšanu Ungārijas tiesību aktos.

2 OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
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5. Komisijas atbilde (REV.II), kas saņemta 2009. gada 15. maijā

„Komisija pēc savas iepriekšējās atbildes komitejai par šo lūgumrakstu informē komiteju, ka 
Ungārijas iestādes 2008. gada decembrī sniedza atbildi uz Komisijas oficiālo paziņojumu.

Atbildē ir sniegta sīki izklāstīta informācija par pašreizējo kompetenču un atbildības sadali 
attiecībā uz mežu pārvaldību un aizsardzību, ieskaitot Natura 2000 mežainos apgabalus.
Atbildē tiek atzīts, ka situācija ir jāuzlabo, un tajā ir paredzēti vairāki pasākumi, kas tiks 
īstenoti, lai nostiprinātu pilnvaras, kas saistītas ar mežu aizsardzību, un tādējādi novērstu 
nelegālu izciršanu. Attiecībā uz Šajolādas mežu, lai labotu sekas, ko radījusi meža plašā 
nelegālā izciršana, un to, ka pēc tam nav veikts ietekmes novērtējums apgabala iekļaušanai 
tīklā Natura 2000, kā arī saglabātu esošo veco mežaudzi un aizsargātu un pārvaldītu nesen 
apmežotās jaunaudzes, Ungārijas valdība paredz vairākus kompensācijas pasākumus saskaņā 
ar Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK1 6. panta 4. punktu. Turklāt Ungārijas iestādes norādīja, ka 
2009. gada pirmajā pusē apgabala mežu plāni un pārvaldības plāni, kas tika sagatavoti pirms 
Ungārijas pievienošanās ES, tiks pārskatīti attiecībā uz prasībām Natura 2000 teritorijām 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta noteikumiem. Ir noteikts, ka šajos 
nosacījumos Šajolādas mežam tiks piešķirta prioritāte un nepieciešamā pārskatīšana tiks 
veikta ārpus kārtas, lai aizsargātu atlikušās dzīvotnes.

Attiecībā uz trūkumiem, kas minēti oficiālajā paziņojumā attiecībā uz Dzīvotņu direktīvas
transponēšanu, Ungārijas iestādes informēja Komisiju, ka valsts parlamentā pašlaik notiek 
apspriedes par jaunā Mežu likuma tekstu. Ungārijas iestādes norādīja, ka jaunie tiesību akti 
turpinās uzlabot tiesiskās aizsardzības sistēmu Natura 2000 mežainajiem apgabaliem, lai 
pilnībā īstenotu direktīvas mērķus.

Ungārijas atbilde uz Komisijas oficiālo paziņojumu vēl tiek izvērtēta, lai noteiktu, vai ir 
atbilstīgi un pieņemami ierosinātie kompensācijas pasākumi un likumdošanas izmaiņas.
Komisija informēs Lūgumrakstu komiteju par to, kā tālāk attīstīsies šis jautājums.”

6. Komisijas atbilde (REV.III), kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Papildus iepriekšējām atbildēm komitejai par šo lūgumrakstu Komisija informē komiteju, ka 
Ungārijas varas iestādes 2009. gada jūlijā iesniedza papildu informāciju par pasākumiem, kas 
veikti, lai novērstu nelegālās mežistrādes darbības Šajolādas mežā, un par situāciju saistībā ar 
kompensācijas pasākumiem, kas veikti ar mērķi kompensēt šai teritorijai nodarīto kaitējumu.
Papildu informācija tika saņemta arī par būtiskiem tiesību aktu grozījumiem, kas tostarp ir 
palīdzējuši vēl vairāk pastiprināt tīklā Natura 2000 iekļauto mežaino apgabalu tiesiskās 
aizsardzības režīmu.

Konkrētāk, Ungārijas varas iestādes informēja Komisiju par šādiem veiktajiem pasākumiem:
 ir pieņemts jauns Mežu aizsardzības likums (publicēts 2009. gada 25. maijā), saskaņā 

ar kuru Meža pārvaldē tiks izveidots tā sauktais Mežu aizsardzības dienests; lai 
efektīvi veiktu mežu aizsardzības un nelegālās mežizstrādes novēršanas uzdevumus, 
tiesību aktos šim dienestam ir noteiktas plašas tiesības un pienākumi; plānots, ka mežu 
aizsardzības dienests uzsāks darbu no 2010. gada;

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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 jaunais Mežu likums paredz ieviest arī jaunu izcelsmes apliecinājumu sistēmu, kas 
mežu aizsardzības dienestam ļaus pārbaudīt visu pa autoceļiem pārvadāto 
kokmateriālu kravu izcelsmi un konstatēt, kurām kravas automašīnām ir viltotas 
atļaujas vai pārvadājumu dokumenti un kuri kokmateriāli tirgū ir nonākuši nelikumīgi;

 lai palielinātu nelegālās mežizstrādes apdraudēto teritoriju uzraudzību un aizsardzību, 
tiek veikti organizētas uzraudzības pasākumi, piesaistot policijas struktūras un mežu 
pārvaldes darbiniekus;

 katru nedēļu Šajolādas meža teritoriju uzrauga Aggtelek nacionālā parka direkcijas 
(Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság) Aizsardzības patruļa (Természetvédelmi 
Őrszolgálat); pamatojoties uz patruļas uzraudzības laikā veiktajām piezīmēm, tiek 
veikti novērošanas, apsargāšanas un pastiprinātas kontroles pasākumi;

 lai aizsargātu Šajolādas mežu, visbiežāk lietoto ceļu sākumā tika uzstādītas trīs 
barjeras;

 no 2009. gada pavasara darbā Šajolādas meža teritorijā norīkots viens mežzinis, kura 
uzdevums ir meža aizsardzība, tādējādi palielinot Natura 2000 teritorijas uzraudzības 
efektivitāti;

 pie Šajolādas meža teritorijas robežām izvietoti oficiāli informatīvi uzraksti, iezīmējot 
Natura 2000 teritorijas robežas;

 2009. gada 26. maijā Ungārijas valdība kopā ar kompetentajām reģionālajām 
administratīvajām iestādēm un Šajolādas meža mežzini tā teritorijā organizēja preses 
konferenci. Preses konferences laikā tika izskaidroti iemesli, kādēļ šī teritorija atzīta 
par Natura 2000 teritoriju, un tika sniegta informācija par pasākumiem, ko plānots 
veikt saistībā ar Komisijas ierosināto pārkāpumu procedūru;

 Šajolādas meža apsaimniekošanas plāna pārskatīšana jau tika veikta saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK1 prasībām. Varas iestādes informēja Komisiju, ka šīs 
pārskatīšanas laikā netiks atļauti nekādi ciršanas darbi. Komisija tika informēta arī par 
to, ka Ungārijas valdība, veicot vietējiem iedzīvotājiem un meža dzīvotņu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai nepieciešamos grozījumus, paredzēja arī 
apmežošanas darbus;

 attiecībā uz līdz šim veiktajiem kompensācijas pasākumiem Ungārijas varas iestādes ir 
minējušas, ka kopš 2009. gada maija tiek mēģināts atrast reti sastopamā raibā taureņa 
populāciju (t. i. raksturīgās sugas, kuru dēļ šī teritorija atzīta par aizsargājamu) un 
novērtēt tās iespējamās dzīvotnes. Meklējumi notikuši visā Šajo un Hernādas upju 
ieleju teritorijā un ir veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu, vai šīs sugas sastopamas mežu 
teritorijās un mežainajos apgabalos, ņemot vērā dzīvotnes piemērotību. Varas iestādes 
darīja zināmu, ka pamatojoties uz pārbaudēm, kas veiktas uz vietas, tiks izstrādātas 
profesionālas pamatnostādnes attiecībā uz iespējamo dzīvotņu attīstību, iejaukšanās 
pasākumiem to aizsardzībai un jaunu teritoriju noteikšanu par tīkla Natura 2000 
teritorijām šo sugu vajadzībām;

 mežu dienesta veiktās pārbaudes laikā starp Alsózsolca un Šajolādas mežiem tika 
atklāta plaša teritorija, kas ir piemērota liellapu koku ūdensšķirtnes meža stādīšanai un 
varētu kalpot kā piemērots ekoloģisks (dabisks) koridors starp Alsózsolca mežu ar tā 
piemērotajām koku sugām un struktūru un topošo Šajolādas mežu, tādējādi dodot 
iespēju palielināties reti sastopamā raibā taureņa populācijai.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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Secinājumi

Komisija atzinīgi vērtē Ungārijas varas iestāžu sasniegto progresu, īstenojot pilnvaras 
attiecībā uz mežu aizsardzību, un pasākumus, kas veikti nelegālās mežizstrādes novēršanai.
Komisija atzinīgi vērtē arī uzlabojumus, kas veikti attiecībā uz Šajolādas mežā videi nodarītā 
kaitējuma kompensēšanu, un īpaši kompensācijas pasākumus, kas jau veikti saskaņā ar 
Dzīvotņu direktīvu.

Komisija šobrīd apkopo savu novērtējumu attiecībā uz kompensācijas pasākumu un tiesību 
aktu grozījumu piemērotību un pieņemamību. Komisija turpinās cieši uzraudzīt situāciju un 
atbilstoši rīkosies, lai nodrošinātu Dzīvotņu direktīvas ievērošanu.”

7. Komisijas atbilde (REV.IV), kas saņemta 2010. gada 10. novembrī

„Ņemot vērā savu iepriekšējo atbildi saistībā ar šo lūgumrakstu un izanalizējot visu pieejamo 
informāciju, Komisija nolēma saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu 
nosūtīt Ungārijai pamatotu atzinumu par to pienākumu nepildīšanu, kas izriet no Direktīvas 
92/43/EEK1 par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (Dzīvotņu direktīva).

Tiklīdz būs saņemta Ungārijas atbilde, Komisija lems, kādus pasākumus veikt.”

8. Komisijas atbilde (REV.V), kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

„Ungārija atbildēja uz 2011. gada janvāra pamatoto atzinumu un sniedza jaunāko informāciju 
par pasākumiem, kuri jau ir veikti un kurus ir plānots veikt, lai novērstu nelegālu izciršanu, 
atjaunotu Šajolādas meža ekoloģiski labvēlīgo stāvokli un pārtrauktu nelikumīgu atkritumu 
apglabāšanu. Atbildē ir arī iekļauta kompensācijas pasākumu programma, kas ir stingrāka 
nekā iepriekš ierosinātā. Tā ietver priekšlikumu noteikt papildu Natura 2000 aizsargājamās 
dabas teritorijas un veikt dažādus sanācijas pasākumus, lai kompensētu nodarīto kaitējumu un 
nodrošinātu, ka tiek saglabāta tīkla Natura 2000 kopējā saskaņotība.

Komisija atzinīgi vērtē ievērojamos panākumus, jo īpaši attiecībā uz ierosinātu kompensācijas 
pasākumu programmu, kas šķiet pietiekama, lai kompensētu nodarīto kaitējumu. Komisija 
turpinās uzraudzīt situāciju.”

9. Komisijas atbilde (REV.VI), kas saņemta 2012. gada 17. februārī

„Lūgumraksta izskatīšana tika atsākta, pamatojoties uz jaunu informāciju, kas saņemta no 
lūgumraksta iesniedzēja. Tikmēr arī Komisija bija saņēmusi tās pašas vēstules kopiju un jau ir 
atbildējusi lūgumraksta iesniedzējam.

Komisija apstiprina, ka tās iepriekšējie secinājumi ir palikuši nemainīgi. Tā ir apmierināta ar 
Ungārijas iestāžu ierosinātajiem kompensācijas pasākumiem un turpinās uzraudzīt progresu to 
īstenošanā.”

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
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