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Ref.: Petiția nr. 1328/2007, adresată de Zsak Ferenc Tibor, de cetățenie maghiară, 
privind protecția mediului în Ungaria

1. Rezumatul petiției

Petiția se referă la impactul negativ ireversibil asupra pădurii Sajolad desemnate prin codul 
HUAN20004 în cadrul rețelei Natura 2000 a CEE. Pădurea Sajolad, proprietate a statului 
maghiar, a fost până în prezent cea mai mare galerie forestieră de lemn dur a Direcției 
Parcului Național Aggtelek, măsurând 180 ha, fiind o arie naturală de mare valoare; cu toate 
acestea, ca urmare a greșelilor grave ale gestionarilor pădurii, ale autorităților de monitorizare 
și ale organismelor guvernamentale, pădurea a fost tăiată în proporție de 98 %. Distrugerea 
pădurii s-a desfășurat, după descrierea făcută de un angajat al Parcului Național, de către 
direcția forestieră responsabilă cu gestionarea forestieră a pădurii Sajolad, care susține că i-a 
fost imposibil să aibă grijă de pădurea protejată din cauza localnicilor care taie în mod ilegal 
copacii. Ca urmare a distrugerii totale a habitatelor, anumite specii de animale de importanță 
comunitară au dispărut în totalitate din pădurea Sajolad. Petiționarul solicită Comisiei pentru 
petiții să întreprindă o investigație pentru a afla motivul pentru care autoritățile competente 
ale Republicii Ungare nu au respectat dispozițiile articolului 2 alineatele (1), (2) și (3), ale 
articolului 3 alineatul (3) și ale articolului 6 alineatele (2) și (3) din Directiva 92/43/CEE 
(Directiva privind habitatele).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008.
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În urma adoptării Deciziei 2008/26/CE a Comisiei din 13 noiembrie 20071, pădurea Sajólád a 
fost acum inclusă pe lista siturilor de importanță comunitară, cu numele „Hernád-völgy és 
Sajóládi-erdő” și codul HUAN20004. 

Trebuie menționat faptul că, în ianuarie 2008, Comisia a primit deja o întrebare scrisă din 
partea Parlamentului European privind distrugerea pădurii Sajólád. În temeiul informațiilor 
prezentate în cadrul întrebării scrise, Comisia a deschis deja o anchetă din proprie inițiativă 
pentru a investiga în detaliu această problemă. Ulterior, Comisia a primit și o plângere privind 
acest caz – împreună cu un număr de documente suplimentare și câteva fotografii ale sitului –
din partea aceleiași ONG care a adresat prezenta petiție. 

La 30 ianuarie 2008, Comisia a trimis o scrisoare autorităților maghiare, solicitând informații 
și clarificări privind acest caz. În această scrisoare, Comisia a reamintit autorităților maghiare 
că pădurea Sajolad a fost inclusă (din anul 2004) sub codul HUAN20004 „Hernád-völgy és 
Sajóládi-erdő” pe lista siturilor propuse ca situri de importanță comunitară (SICp) transmisă 
de către statul maghiar Comisiei în temeiul articolului 4 din Directiva privind habitatele. În 
acest context, Comisia a atras atenția autorităților maghiare asupra jurisprudenței Curții 
Europene de Justiție. CEJ a confirmat2 că statelor membre li se cere, prin 
Directiva 92/43/CEE, să ia măsuri de protecție adecvate, din punctul de vedere al obiectivului 
de conservare al directivei, pentru a proteja interesele ecologice relevante pe care le prezintă 
SICp la nivel național. În plus, CEJ a confirmat3 că statele membre trebuie să ia toate măsurile 
necesare pentru a evita intervențiile care riscă să compromită grav caracteristicile ecologice 
ale siturilor care apar pe lista națională transmisă Comisiei.

Comisia a cerut autorităților maghiare informații detaliate privind:

 ce anume s-a întâmplat cu pădurea Sajólád și, mai precis, starea actuală a 
sitului în comparație cu starea sa din momentul când a fost propus pentru 
includerea pe lista siturilor de importanță comunitară;

 măsurile de protecție care au fost luate pentru protejarea intereselor ecologice 
relevante ale acestui sit din momentul includerii sale pe lista siturilor propuse 
ca situri de importanță comunitară;

 punerea în aplicare a dispozițiilor relevante ale Directivei privind habitatele 
(referitoare la supravegherea stării de conservare a habitatelor naturale și a 
speciilor din pădurea Sajólád și la protecția speciilor);

 măsurile planificate pentru remedierea situației și măsurile de protecție 
planificate pentru protejarea părților rămase ale sitului.

Autoritățile maghiare au răspuns cererii Comisiei în martie 2008. Răspunsul conține 
informații privind descrierea pădurii, motivele desemnării acestui sit în cadrul rețelei 
Natura 2000, informații asupra datelor despre populație și, de asemenea, o scurtă descriere a 
aspectelor ecologice ale celor mai importante specii de interes comunitar (respectiv, numărul 
redus al fluturilor Argynnis paphia). Scrisoarea include, de asemenea, informații privind 
starea actuală a sitului explicând, în acest context, activitățile ilegale de exploatare forestieră 
                                               
1 JO L 012, 15.1.2008, p. 678-710.
2 Cauza C117/03 Dragaggi.
3 Cauza C244/05 Bund Naturschutz.
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(cu referire la aspectele socioeconomice) și activitățile forestiere recente. În plus, răspunsul 
conține informații privind măsurile luate de autoritățile maghiare pentru conservarea stării 
ecologice a sitului și măsurile ulterioare planificate pentru rezolvarea problemelor apărute 
legate de acest caz (inclusiv monitorizarea, întărirea controalelor și intensificarea coordonării 
dintre diferitele autorități naționale, precum și măsurile planificate pentru combaterea 
activităților ilegale de exploatare forestieră). 

Serviciile Comisiei evaluează în prezent răspunsul autorităților maghiare pentru a decide 
măsurile care ar trebui luate. În acest context, Comisia va lua în considerare informațiile 
conținute în prezenta petiție, plângerea depusă la Comisie de către petiționar și toate 
documentele suplimentare primite (inclusiv opinii ale experților biologi maghiari care au 
cunoștințe aprofundate privind acest sit).

Trebuie observat că, deoarece existența unor măsuri de aplicare complete și corecte în cadrul 
statelor membre este un factor determinant pentru o bună punere în aplicare a legislației, 
Comisia acordă o atenție specială identificării potențialelor lacune în transpunerea 
dispozițiilor relevante ale Directivei privind habitatele în legislația maghiară și potențialelor 
probleme de interpretare legate de dispozițiile specifice ale directivei care ar fi putut conduce 
la situația actuală în cazul pădurii Sajólád1.

În funcție de rezultatul evaluării detaliate a tuturor informațiilor menționate anterior, nu poate 
fi exclusă posibilitatea inițierii unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva 
statului maghiar din cauza nerespectării de către acesta a dispozițiilor relevante ale Directivei 
privind habitatele, în conformitate cu interpretarea Curții Europene de Justiție. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 17 decembrie 2008

Ulterior răspunsului său anterior la această petiție, Comisia informează Comisia pentru petiții 
că, pe baza informațiilor comunicate de către petiționar și a informațiilor suplimentare primite 
de la autoritățile maghiare, Comisia a decis, la 16 octombrie 2008, să trimită Ungariei o 
scrisoare de punere în întârziere, în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE, pentru 
neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Directivei 92/43/CEE privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică2 (Directiva privind habitatele) în 
legătură cu pădurea Sajólád. Scrisoarea de punere în întârziere face referire și la transpunerea
deficitară în legislația maghiară a anumitor dispoziții ale Directivei privind habitatele.

Comisia a invitat Republica Ungară să își prezinte observațiile privind aspectele prezentate în 
scrisoarea de punere în întârziere în termen de două luni de la primirea acesteia. 

Comisia va informa în mod corespunzător Comisia pentru petiții în legătură cu rezultatul 
acestui caz. 

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 15 mai 2009
                                               
1 În acest context, trebuie observată inițierea recentă de către Comisie a unei proceduri privind încălcarea 

dreptului comunitar împotriva statului maghiar pentru neconformitatea măsurilor de transpunere în legislația 
statului maghiar a unor dispoziții ale Directivei privind habitatele.

2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50
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În completarea răspunsului său anterior la această petiție, Comisia informează Comisia pentru 
petiții că autoritățile maghiare au răspuns la scrisoarea de punere în întârziere în 
decembrie 2008. 

Răspunsul cuprinde informații detaliate privind repartizarea actuală a competențelor și 
responsabilităților legate de gestionarea și protejarea pădurilor, inclusiv a pădurilor din 
rețeaua Natura 2000. Se recunoaște necesitatea generală de îmbunătățire a situației și se 
menționează o serie de măsuri care vor fi aplicate pentru a consolida prerogativele legate de 
protejarea pădurilor în scopul de a împiedica exploatarea forestieră ilegală. În ceea ce privește 
pădurea Sajólád, pentru a remedia efectele exploatării forestiere ilegale pe scară largă a 
pădurii și omiterea ulterioară a unei evaluări de impact referitoare la includerea sitului în 
rețeaua Natura 2000, precum și pentru a conserva arborii bătrâni existenți și pentru a proteja și 
gestiona arborii tineri recent plantați, guvernul maghiar intenționează să ia o serie de măsuri 
compensatorii, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Directiva privind habitatele 
(92/43/CEE)1. Autoritățile maghiare au indicat, de asemenea, că planurile forestiere de la nivelul 
districtelor și planurile de gestionare pregătite înainte de aderarea Ungariei la UE vor fi revizuite 
ținând cont de cerințele referitoare la siturile din rețeaua Natura 2000 în prima jumătatea a anului 
2009, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele. Se precizează că, în 
cadrul acestei acțiuni, se va acorda prioritate zonei în care se află pădurea Sajólád și că se va realiza 
revizuirea necesară pentru a proteja habitatele rămase.

În ceea ce privește deficiențele identificate în scrisoarea de punere în întârziere referitoare la 
transpunerea Directivei privind habitatele, autoritățile maghiare au informat Comisia că noul cod silvic 
este în curs de adoptare în Parlament. Autoritățile au indicat că noua legislație va consolida sistemul 
de protecție juridică a pădurilor incluse în rețeaua Natura 2000 pentru a realiza integral obiectivele 
directivei. 

În prezent se evaluează răspunsul autorităților maghiare la scrisoarea de punere în întârziere adresată 
de Comisie, în scopul de a stabili dacă măsurile compensatorii și modificările legislative propuse sunt 
potrivite și acceptabile. Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluția acestei 
chestiuni. 

6. Răspunsul Comisiei (REV III), primit la 19 februarie 2010.

În completarea răspunsurilor sale anterioare adresate Comisiei pentru petiții în legătură cu 
prezenta petiție, Comisia informează că autoritățile ungare au transmis, în iulie 2009, date 
suplimentare referitoare la măsurile luate pentru a preveni exploatarea forestieră ilegală în 
pădurea Sajólád, precum și la stadiul măsurilor compensatorii relevante menite să 
compenseze daunele aduse sitului respectiv. S-au primit, de asemenea, informații 
suplimentare privind modificările legislative importante care, între timp, au întărit și mai mult 
regimul de protecție juridică al zonelor împădurite din Ungaria care fac parte din rețeaua 
Natura 2000.

Mai precis, autoritățile ungare au informat Comisia că s-au luat următoarele măsuri:

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
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 adoptarea noii Legi privind protecția pădurilor (publicată la 25 mai 2009) care a 
instituit un așa-numit serviciu de protecție silvică în cadrul autorităților silvice. Pentru 
a îndeplini cât mai eficient sarcinile legate de paza pădurilor și prevenirea 
exploatărilor forestiere ilegale, legislația prevede drepturi și obligații extinse în cazul 
acestui serviciu. Se preconizează ca serviciul de protecție silvică să devină operațional 
începând cu 2010;

 noua lege privind pădurile a mai introdus și un nou sistem de certificare a originii care 
permite serviciului de protecție silvică să verifice originea tuturor transporturilor 
rutiere de material lemnos și să identifice vehiculele care dețin autorizații sau 
documente de transport false și materialul lemnos introdus în mod ilegal pe piață;

 măsuri de supraveghere organizată, cu participarea forțelor de poliție și a lucrătorilor 
silvici pentru a întări monitorizarea și protecția zonelor amenințate de exploatări 
forestiere ilegale;

 monitorizarea săptămânală a pădurii Sajólád, efectuată de patrule din cadrul 
Természetvédelmi Őrszolgálat (Patrula pentru conservare) și din cadrul Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság (Direcția Parcului Natural Aggtelek). Pe baza însemnărilor 
de patrulare, se aplică măsuri întărite de supraveghere, pază și control;

 instalarea a trei bariere pentru protejarea pădurii Sajólád la intrarea pe drumurile 
folosite în mod frecvent;

 numirea unui paznic silvic pentru pădurea Sajólád, începând cu primăvara anului 
2009, ceea ce va spori eficiența monitorizării zonei Natura 2000;

 amplasarea unor panouri informative oficiale care să delimiteze situl Natura 2000 la 
punctele de acces în pădurea Sajólád;

 la 26 mai 2009, guvernul maghiar a organizat o conferință de presă la fața locului, 
împreună cu organismele administrative regionale competente și administratorul 
pădurii. Cu această ocazie, s-au prezentat motivele în baza cărora situl a fost desemnat 
sit Natura 2000 și s-au oferit informații referitoare la măsurile avute în vedere în 
legătură cu procedura de încălcare a dreptului comunitar inițiată de către Comisie;

 analizarea planului de lucrări forestiere pentru pădurea Sajólád era deja în curs de 
desfășurare, în conformitate cu cerințele Directivei privind habitatele, 92/43/CEE1. 
Autoritățile au informat Comisia că nu se vor autoriza defrișări în zonă pe durata 
acestei analize. Comisia a mai fost informată că guvernul ungar s-a arătat preocupat de 
reîmpădurirea zonei și de modificările necesare pentru atingerea populației-țintă și 
pentru protecția habitatului forestier și a biodiversității; 

 în ceea ce privește măsurile compensatorii luate până în prezent, autoritățile ungare 
susțin că, începând cu luna mai 2009, s-au depus eforturi pentru identificarea 
populațiilor de fluturi Euphydryas maturna (specia de referință care stă la baza 
desemnării sitului) și evaluarea potențialului lor habitat. Cercetările au acoperit văile 
râurilor Sajó și Hernád și s-au făcut verificări pentru a determina dacă specia este 
prezentă în zonele de pădure și dacă acestea oferă un habitat adecvat. Autoritățile au 
afirmat că, pe baza verificărilor întreprinse la fața locului, se vor elabora orientări 
profesionale privind starea habitatului potențial, măsurile de intervenție în vederea 
conservării și desemnarea de noi teritorii pentru speciile din rețeaua Natura 2000;

 inspecțiile derulate de autoritățile silvice au mai evidențiat, de asemenea, existența 
unui vast teritoriu adecvat împăduririi cu arbori de esență tare, între pădurea 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
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Alsózsolca și pădurea Sajólád, care ar putea servi drept coridor ecologic (natural) între 
Alsózsolca, cu speciile sale adecvate de copaci și structura aferentă, și pădurea 
emergentă Sajólád, ceea ce ar putea contribui la creșterea populației de fluturi 
Euphydryas maturna.

Concluzii

Comisia salută progresele înregistrate de autoritățile ungare în ceea ce privește consolidarea 
competențelor legate de protecția pădurilor și măsurile puse în aplicare pentru a preveni 
defrișările ilegale. Comisia salută, de asemenea, evoluțiile pozitive privind remedierea 
daunelor ecologice din pădurea Sajólád și, în special, măsurile compensatorii luate deja în 
conformitate cu cerințele Directivei privind habitatele. 

În prezent, Comisia este pe cale să finalizeze evaluarea conformității și acceptabilității 
măsurilor compensatorii și a modificărilor legislative. Comisia va continua să monitorizeze 
îndeaproape situația și va lua măsurile care se impun, dacă este necesar, pentru a asigura 
respectarea Directivei privind habitatele. 

7. Răspunsul Comisiei (REV IV), primit la 10 noiembrie 2010

În completarea răspunsului său anterior la această petiție, în urma unei analize a tuturor 
informațiilor disponibile, s-a luat hotărârea de a trimite Ungariei un aviz motivat, în 
conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru 
neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul Directivei 92/43/CEE1 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva privind habitatele).

După ce va primi răspunsul Ungariei, Comisia va hotărî ce măsuri urmează să ia.

8. Răspunsul Comisiei (REV V), primit la 10 iunie 2011.

Ungaria a răspuns la avizul motivat în ianuarie 2011, furnizând informații actualizate în 
legătură cu măsurile planificate sau deja adoptate de prevenire a tăierii ilegale de copaci, de 
restaurare a bunei situații ecologice a pădurii Sajólád și de eliminare a deversărilor ilegale de 
deșeuri. Răspunsul cuprinde, de asemenea, un program mai robust de măsuri compensatorii 
decât era propus anterior. Acesta cuprinde o propunere de desemnare a unor situri 
suplimentare drept situri Natura 2000 și mai multe măsuri de restaurare în vederea 
compensării daunelor produse și asigurării păstrării coerenței generale a rețelei Natura 2000.

Comisia salută progresele semnificative realizate, în special pe cele legate de programul de 
măsuri compensatorii propus, care pare suficient pentru a compensa daunele produse. Comisia 
va continua să monitorizeze situația.

9. Răspunsul Comisiei (REV VI), primit la 17 februarie 2012

Petiția a fost redeschisă pe baza noii corespondențe primite de la petiționar. Între timp, 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
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Comisia a primit, de asemenea, o copie a aceleiași scrisori și a răspuns deja petiționarului.

Comisia ar dori să confirme faptul că nu s-au schimbat concluziile sale anterioare.  Este 
mulțumită de măsurile compensatorii propuse de autoritățile maghiare și va continua să 
monitorizeze progresele înregistrate privind implementarea acestora. 


