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nationaliteit), over de bescherming van het milieu in Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift heeft betrekking op de onomkeerbare schade die is toegebracht aan het 
bosgebied Sajólád, dat in het Natura 2000-netwerk van de EU wordt aangeduid met de code 
HUAN 2004. Tot nu toe vormde het bosgebied Sajólád, in eigendom van de Hongaarse staat, 
de grootste hardhoutgalerijwouden van het nationaal park Aggtelek. Het gebied besloeg 180 
hectare en had een grote natuurwaarde. Als gevolg van ernstige tekortkomingen aan de kant 
van het bosbeheer, de toezichthoudende autoriteiten en de overheidsinstellingen is inmiddels 
98% van het bos gekapt. De vernieling van het bos is volgens een werknemer van het 
nationaal park uitgevoerd door het directoraat bosbouw in opdracht van het bosbeheer van het 
bosgebied Sajólád. Deze laatste stelde dat het onmogelijk was om voor het beschermde 
bosgebied te zorgen vanwege de ad-hocdiefstal van bomen door de inwoners van het gebied. 
Diersoorten van communautaire betekenis zijn volledig uit het bosgebied Sajólád verdwenen 
als gevolg van de complete vernieling van hun habitat. Indiener vraagt de Commissie 
verzoekschriften een onderzoek in te stellen om na te gaan waarom de bevoegde autoriteiten 
van de Republiek Hongarije verzuimd hebben de bepalingen van artikel 2, leden 1, 2 en 3, 
artikel 3, lid 3 en artikel 6, leden 2 en 3 van Richtlijn 92/43/EEG (de habitatrichtlijn) na te 
leven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 september 2008.

Na de vaststelling van Beschikking 2008/26/EG van de Commissie van 13 november 20071, 
is het bosgebied Sajólád opgenomen in de lijst van gebieden van communautair belang onder 
code HUAN2004 met de naam “Hernád-völgy és Sajóládi-erdő”.

Er dient te worden opgemerkt dat de Commissie in januari 2008 al een schriftelijke vraag van 
het Europees Parlement heeft ontvangen over de vernieling van het bosgebied Sajólád. Op 
basis van de informatie die bij deze schriftelijke vraag is verstrekt, heeft de Commissie al op 
eigen initiatief een zaak aanhangig gemaakt om deze kwestie verder te onderzoeken. Later 
ontving de Commissie ook een klacht over deze zaak, vergezeld van een aantal aanvullende 
documenten en diverse foto’s van het gebied, van dezelfde ngo die ook het huidige 
verzoekschrift heeft ingediend.

Op 30 januari 2008 stuurde de Commissie een brief naar de Hongaarse autoriteiten waarin zij 
hen verzocht om informatie en uitleg over de zaak. In deze brief herinnerde de Commissie de 
Hongaarse autoriteiten eraan dat het bosgebied Sajólád sinds 2004 was opgenomen in de lijst 
van gebieden van communautair belang (voorgestelde speciale beschermingszones) onder 
code HUAN2004 met de naam “Hernád-völgy és Sajóládi-erdő”, die door Hongarije uit 
hoofde van artikel 4 van de habitatrichtlijn aan de Commissie zijn toegezonden. In dit verband 
vestigde de Commissie de aandacht van de Hongaarse autoriteiten op de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Het Hof van Justitie bevestigde2 dat 
lidstaten op grond van Richtlijn 92/43/EEG verplicht zijn om passende 
beschermingsmaatregelen vast te stellen die het ecologische belang kunnen waarborgen dat 
deze voorgestelde speciale beschermingszones op nationaal niveau toekomt ter 
verwezenlijking van de door de richtlijn beoogde instandhouding van de natuurlijke habitats 
en van de wilde flora en fauna. Tevens bevestigde het Hof van Justitie3 dat de lidstaten alle 
nodige maatregelen moeten treffen ter voorkoming van ingrepen die de ecologische 
kenmerken van de gebieden die zijn opgenomen op de aan de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen toegezonden nationale lijst, ernstig kunnen aantasten.

De Commissie heeft de Hongaarse autoriteiten om gedetailleerde informatie gevraagd over:

 wat er precies is gebeurd met het bosgebied Sajólád, en meer in het bijzonder, de 
huidige staat van het gebied in vergelijking met de staat op het moment dat werd 
voorgesteld het gebied op te nemen op de lijst van gebieden van communautair belang;

 de beschermingsmaatregelen die zijn getroffen om het ecologische belang van dit 
gebied te waarborgen sinds het is opgenomen op de lijst van voorgestelde gebieden van 
communautair belang;

 de tenuitvoerlegging van de relevante bepalingen van de habitatrichtlijn (betreffende de 
bewaking van de staat van instandhouding van de natuurlijke habitats en soorten in het 
bosgebied Sajólád en bepalingen met betrekking tot de bescherming van soorten);

 de geplande maatregelen om de situatie te verbeteren en de geplande 
beschermingsmaatregelen om het resterende deel van het gebied veilig te stellen.

                                               
1 PB L 12 van 15.1.2008, blz. 678-710.
2 Zaak C-117/03 Dragaggi.
3 Zaak C-244/05 Bund Naturschutz.
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De Hongaarse autoriteiten reageerden in maart 2008 op het verzoek van de Commissie. Het 
antwoord bevat informatie over de beschrijving van het bosgebied, de redenen om dit gebied 
toe te voegen aan het Natura 2000-netwerk, gegevens met betrekking tot de populaties 
alsmede een korte beschrijving van de ecologie van de belangrijkste soort van communautair 
belang (namelijk de zeldzame parelmoervlinder). De brief bevat ook informatie over de 
huidige staat van het gebied, en in dat verband wordt ingegaan op de illegale houtkap (waarbij 
gerefereerd wordt aan sociaaleconomische aspecten) en recente bosbouwwerkzaamheden. 
Bovendien bevat het antwoord informatie over maatregelen die door de Hongaarse 
autoriteiten zijn getroffen om de ecologische toestand van het gebied in stand te houden en 
verdere maatregelen die gepland zijn om de problemen met betrekking tot deze zaak op te 
lossen (waaronder toezicht, strengere controles en een betere coördinatie tussen de 
verschillende nationale autoriteiten alsmede maatregelen om de illegale houtkap te 
bestrijden).

De diensten van de Commissie zijn op dit ogenblik bezig met het beoordelen van het 
antwoord van de Hongaarse autoriteiten om te bepalen welke vervolgmaatregelen er moeten 
worden getroffen. In dit verband zal de Commissie rekening houden met de informatie die bij 
het huidige verzoekschrift is verstrekt, de klacht die bij de Commissie is ingediend en alle 
aanvullende documenten die zij heeft ontvangen (met inbegrip van expertiserapporten van 
Hongaarse biologen die gedegen kennis hebben van het gebied).

Hierbij zij opgemerkt dat aangezien de volledigheid en juistheid van de tenuitvoerlegging van 
wetgeving binnen de lidstaten belangrijke bepalende factoren zijn voor de goede 
tenuitvoerlegging in de praktijk, de Commissie bijzondere aandacht zal besteden aan het 
opsporen van mogelijke tekortkomingen bij de omzetting in Hongaars recht van de relevante 
bepalingen in de habitatrichtlijn en mogelijke interpretatieproblemen met betrekking tot de 
specifieke bepalingen van de richtlijn, die zouden kunnen leiden tot de huidige situatie in het 
geval van het bosgebied Sajólád1.

Afhankelijk van de uitkomst van een grondige beoordeling van alle hierboven vermelde 
informatie kan de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat een inbreukprocedure tegen 
Hongarije wordt ingeleid wegens niet-naleving van de relevante bepalingen in de 
habitatrichtlijn, zoals deze door het Hof van Justitie worden geïnterpreteerd.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 17 december 2008.

In aanvulling op haar eerdere antwoord in verband met dit verzoekschrift deelt de Commissie 
mee dat zij op 16 oktober 2008 op grond van de van indiener ontvangen informatie en 
aanvullende informatie van de Hongaarse autoriteiten heeft besloten om Hongarije een 
aanmaningsbrief te sturen krachtens artikel 226 van het EG-Verdrag wegens niet-naleving van 
de verplichtingen krachtens Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna2 (de habitatrichtlijn) met betrekking tot het bosgebied 
                                               
1 In dit verband zij opgemerkt dat de Commissie onlangs een inbreukprocedure tegen Hongarije heeft 

ingeleid wegens de niet-conforme omzetting in Hongaars recht van verscheidene bepalingen van de 
habitatrichtlijn.

2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7–50.
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Sajólád. De aanmaningsbrief heeft ook betrekking op tekortkomingen in de omzetting van een 
aantal bepalingen van de habitatrichtlijn in de Hongaarse wetgeving.

De Commissie heeft de Republiek Hongarije verzocht binnen twee maanden na ontvangst van 
de aanmaningsbrief op de hierin genoemde kwesties te reageren.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften naar behoren op de hoogte stellen van de 
uitkomst in deze zaak.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 15 mei 2009.

In aanvulling op haar eerdere antwoord op dit verzoekschrift deelt de Commissie mee dat de 
Hongaarse autoriteiten in december 2008 hebben geantwoord op de aanmaningsbrief van de 
Commissie.

In het antwoord wordt gedetailleerde informatie verstrekt over de huidige verdeling van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in verband met het beheer en behoud van de bossen, 
waaronder Natura 2000-bosgebieden. De algemene noodzaak om verbetering in de situatie te 
brengen wordt erkend en in het antwoord wordt een aantal maatregelen in het vooruitzicht 
gesteld ter versterking van de autoriteiten die met het behoud van de bossen belast zijn, 
waardoor ondermeer illegale houtkap zou kunnen worden voorkomen. Om voor het bosgebied 
Sajólád de gevolgen teniet te doen van de massale illegale houtkap in het verleden en van het 
verzuim om vervolgens een effectbeoordeling op te stellen met het oog op de opneming van 
dit gebied in het Natura 2000-netwerk, evenals de bestaande oude opstand te behouden en de 
pas herbeboste jongere opstand te beschermen en te beheren, is de Hongaarse regering 
voornemens een aantal compensatiemaatregelen te treffen overeenkomstig artikel 6, lid 4 van 
habitatrichtlijn 92/43/EEG1. De Hongaarse autoriteiten hebben bovendien verklaard dat de 
districtplannen voor bosbeheer die vóór de toetreding van Hongarije tot de EU werden 
opgesteld gezien de vereisten voor Natura 2000-gebieden in de eerste helft van 2009 aan een 
herziening zullen worden onderworpen in het licht van artikel 6, lid 3 van de habitatrichtlijn.
Onder deze regeling zal prioriteit worden gegeven aan het bosgebied Sajólád en vervolgens 
zullen de nodige herzieningen eerder dan gepland worden uitgevoerd om de resterende 
habitats te beveiligen.

Met betrekking tot de tekortkomingen die in de aanmaningsbrief werden geconstateerd met 
betrekking tot de omzetting van de habitatrichtlijn, hebben de Hongaarse autoriteiten de 
Commissie meegedeeld dat de tekst van de nieuwe wet inzake bosbeheer momenteel in het 
Hongaarse parlement wordt behandeld. De autoriteiten hebben te kennen gegeven dat de 
nieuwe wet zal resulteren in een betere juridische bescherming voor de tot Natura 2000 
behorende bosgebieden, overeenkomstig de doelstellingen van de richtlijn.

Er wordt momenteel een evaluatie uitgevoerd van het Hongaarse antwoord op de 
aanmaningsbrief van de Commissie, om vast te stellen of de voorgestelde 
compensatiemaatregelen en wijzigingen van de wetgeving toereikend en aanvaardbaar zijn. 
De Commissie zal de Commissie verzoekschriften van het Parlement op de hoogte houden 
van verdere ontwikkelingen in deze kwestie.

6. Antwoord van de Commissie (REV III), ontvangen op 19 februari 2010.
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
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In aanvulling op haar eerdere antwoorden aan de Commissie verzoekschriften in verband met 
dit verzoekschrift deelt de Commissie mee dat de Hongaarse autoriteiten in juli 2009 
aanvullende informatie hebben verstrekt over de getroffen maatregelen om de illegale houtkap 
in het bosgebied Sajólád te voorkomen en over de stand van zaken bij de 
compensatiemaatregelen die zijn getroffen teneinde de schade die aan het gebied is 
toegebracht te compenseren. Er is tevens aanvullende informatie ontvangen met betrekking 
tot belangrijke wijzigingen in de wetgeving die in de tussentijd de regeling van de wettelijke 
bescherming van de tot Natura 2000 behorende bosgebieden in Hongarije verder hebben 
verbeterd.

De Hongaarse autoriteiten hebben de Commissie specifiek geïnformeerd over de volgende 
maatregelen die zij hebben getroffen:

 De aanneming van de nieuwe bosbeschermingswet (gepubliceerd op 25 mei 2009), 
waarin de oprichting is bepaald van een zogenoemde bosbeschermingsdienst, die 
functioneert onder de bosautoriteit. Om de taken in verband met het bosbeheer en het 
voorkomen van illegale houtkap met de nodige efficiëntie uit te voeren, is in de 
wetgeving een breed scala aan rechten en plichten voor deze dienst vastgelegd. 
Verwacht wordt dat de bosbeschermingsdienst vanaf 2010 operationeel zal zijn.

 De nieuwe bosbeschermingswet heeft tevens een nieuw systeem voor bewijs van 
oorsprong geïntroduceerd, dat de bosbeschermingsdienst in staat stelt de oorsprong 
van alle houttransporten die over de weg plaatsvinden te controleren, en vrachtwagens 
met valse vergunningen of vervoersdocumenten, en hout dat illegaal op de markt 
wordt gebracht te identificeren.

 Maatregelen voor georganiseerde bewaking waarbij politie-instanties en boswachters 
worden betrokken om het toezicht op en de bescherming van gebieden die met illegale 
houtkap worden bedreigd te verbeteren.

 Een wekelijkse inspectie op het terrein van het bosgebied Sajólád door middel van 
patrouilles van de Természetvédelmi Őrszolgálat (Inspectiedienst Milieubescherming) 
van het Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (directoraat van het nationaal park 
Aggtelek). Op grond van de bevindingen tijdens deze patrouilles worden maatregelen 
voor bewaking, toezicht en intensievere inspecties toegepast.

 De plaatsing van drie hekken ter bescherming van het bosgebied Sajólád bij het 
beginpunt van de wegen die regelmatig worden gebruikt.

 De toewijzing van één speciale boswachter voor het terrein van het bosgebied Sajólád 
met ingang van voorjaar 2009, waarmee de doeltreffendheid van het toezicht op het 
Natura 2000-gebied zal worden verhoogd.

 De plaatsing van officiële informatieborden bij de toegangspunten naar het bosgebied 
Sajólád, die de grenzen aangeven van het Natura 2000-gebied.

 Een persconferentie ter plaatse op 26 mei 2009 door de Hongaarse regering samen met 
de bevoegde regionale organen en de bosbeheerder. Op deze persconferentie werden 
de redenen uiteengezet waarom het gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen, en 
werd informatie verschaft over de geplande maatregelen in verband met de door de 
Commissie ingeleide inbreukprocedure.

 De herziening van het werkprogramma voor het bosgebied Sajólád was al in gang 
gezet overeenkomstig de vereisten van de habitatrichtlijn, 92/43/EEG1. De autoriteiten 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
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hebben de Commissie meegedeeld dat tijdens deze herziening geen kapvergunningen 
zouden worden verleend. De Commissie kreeg tevens te horen dat de Hongaarse 
overheid voor herbebossing zorgde met het oog op de juiste aanpassingen die nodig 
waren voor de doelpopulatie en ter bescherming van de habitat en de biodiversiteit van 
het bosgebied.

 Wat betreft de tot nu toe getroffen compensatiemaatregelen hebben de Hongaarse 
autoriteiten verklaard dat er sinds mei 2009 activiteiten zijn ondernomen om op zoek 
te gaan naar populaties van de zeldzame parelmoervlinder (d.w.z. de kenmerkende 
soort op grond waarvan het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied) en zijn 
potentiële habitat vast te stellen. Er is gezocht in het gebied van het dal van de rivieren 
Sajó en Hernád, terwijl ook is nagegaan of de soort in de wouden en bosgebieden 
voorkomt met het oog op de geschiktheid van de habitat. De autoriteiten hebben 
bekendgemaakt dat er op grond van de controles ter plaatse professionele richtsnoeren 
zullen worden opgesteld met betrekking tot de mogelijke ontwikkeling van de habitat, 
instandhoudingsmaatregelen en de aanwijzing van nieuwe gebieden voor de soort 
binnen het Natura 2000-netwerk.

 Inspectie door staatsbosbeheer heeft ook geleid tot het identificeren van een uitgestrekt 
gebied dat geschikt is voor het aanplanten van een hardhoutgalerijwoud tussen de 
bosgebieden Alsózsolca en Sajólád, dat dienst kan doen als een geschikte ecologische 
(natuurlijke) verbindingszone tussen het bosgebied Alsózsolca met zijn geschikte 
boomsoorten en structuur en het opkomende bosgebied Sajólád. Dit zal het voor de 
zeldzame parelmoervlinder mogelijk maken zijn populatie uit te breiden.

Conclusies

De Commissie is verheugd over de vooruitgang die de Hongaarse autoriteiten hebben geboekt 
in het versterken van de bevoegdheden met betrekking tot de instandhouding van bosgebieden 
en de maatregelen die ten uitvoer zijn gelegd om illegale houtkap te voorkomen. Ook 
verwelkomt de Commissie de verbeteringen met betrekking tot het verhelpen van de 
milieuschade die in het bosgebied Sajólád is aangericht, met name de 
compensatiemaatregelen die reeds getroffen zijn overeenkomstig de vereisten van de 
habitatrichtlijn.

De Commissie is op dit ogenblik bezig haar beoordeling betreffende de adequaatheid en de 
aanvaardbaarheid van de compensatiemaatregelen en wetswijzigingen te voltooien. De 
Commissie zal de situatie op de voet blijven volgen en zo nodig passende vervolgmaatregelen 
nemen om eerbiediging van de habitatrichtlijn te waarborgen.

7. Antwoord van de Commissie (REV IV), ontvangen op 10 november 2010.

In aanvulling op de eerdere antwoorden in verband met dit verzoekschrift is er, na een analyse 
van alle beschikbare gegevens besloten om Hongarije een met redenen omkleed advies te 
zenden overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, omdat Hongarije zijn verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
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instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (habitatrichtlijn) niet is 
nagekomen.

Op basis van het antwoord van Hongarije zal de Commissie een besluit nemen over de te 
nemen stappen.

8. Antwoord van de Commissie (REV V), ontvangen op 10 juni 2011.

Hongarije heeft in januari 2011 gereageerd op het met redenen omkleed advies en 
geactualiseerde informatie verschaft over de reeds getroffen en de binnenkort te treffen 
maatregelen om illegale houtkap te voorkomen, de gunstige milieusituatie van het bosgebied 
Sajólád te herstellen en het illegaal storten van afval een halt toe te roepen. Het antwoord van 
Hongarije bevat een uitgebreider pakket compensatiemaatregelen dan eerder was voorgesteld. 
Verder wordt er een voorstel gedaan om aanvullende Natura 2000-gebieden aan te wijzen en 
diverse herstelmaatregelen te treffen teneinde de toegebrachte schade ongedaan te maken en 
ervoor te zorgen dat de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.

De Commissie is ingenomen met het feit dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, met name 
wat betreft het voorgestelde programma van herstelmaatregelen dat voldoende lijkt te zijn om 
de toegebrachte schade ongedaan te maken. De Commissie zal de ontwikkeling van de 
situatie blijven volgen.

9. Antwoord van de Commissie (REV VI), ontvangen op 17 februari 2012.

Het verzoekschrift is opnieuw in behandeling genomen als gevolg van nieuwe 
correspondentie van indiener. In de tussentijd heeft de Commissie ook een kopie van die brief 
ontvangen en indiener al geantwoord.

De Commissie wenst te benadrukken dat haar eerdere conclusies niet zijn gewijzigd. Zij is 
tevreden met de compensatiemaatregelen die zijn voorgesteld door de Hongaarse autoriteiten, 
en zal toezicht blijven uitoefenen op de voortgang in de uitvoering ervan.


