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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0754/2009, внесена от I.A., с румънско гражданство, относно 
масово изсичане на гори в Карпатите (Румъния)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда дейностите, свързани с масово изсичане на гори, 
които се осъществяват в Карпатите (Румъния) и отправя критика към пасивността на 
румънските органи в областта на околната среда, които не са успели да спрат този 
процес. Той изисква информация относно законодателството на ЕС в областта на 
незаконното изсичане на гори, както и относно компетентността на европейските 
институции по този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Не съществува законодателство на ЕС, което да урежда начина на изсичане на дървета 
и дали то да бъде последвано от залесяване.  Но Комисията е разтревожена от 
твърденията за неправилно изсичане на дървета и е компетентна в тази сфера, ако 
въпросните действия нарушават законодателството на ЕС. Например, държавите-
членки следва да гарантират спазването на Директивата на ЕС за местообитанията1 и 
Директивата за птиците2, които определят териториите от мрежата Натура 2000.
Изсичането на дървета само по себе си не е забранено на териториите от мрежата 
                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр.7-25.
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Натура 2000, но държавите-членки следва да гарантират, че видовете и 
местообитанията, заради които тези територии са включени в мрежата, са запазени или 
възстановени в добър статус на опазване. Съгласно член 6, параграф 2 от Директивата 
за местообитанията, държавите-членки трябва да предотвратят влошаването на 
състоянието на естествените местообитания на видовете, както и обезпокояване на 
видовете, за които са определени териториите. Съгласно член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията, държавите-членки следва да гарантират, че „планове 
или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на територията или 
не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове 
и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени 
въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на 
тази територия“, като плановете или проектите могат да бъдат одобрени (с някои 
изключения) само ако се установи, че те няма да имат отрицателно влияние върху 
съответната територия.

Освен това, Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на определени 
публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/ЕО2, 
2003/35/ЕО3 и 2009/31/ЕО4 също е приложима.

Съгласно Директива 85/337/ЕИО, известна също като Директива за оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС), проектите, за които е възможно да 
оказват значително въздействие върху околната среда по силата, inter alia, на своето 
естество, размери и разположение, трябва да бъдат предмет на оценка на тяхното 
въздействие върху околната среда преди издаването на разрешително за тяхното 
осъществяване. Директивата за ОВОС разграничава проектите, които изискват 
задължителна ОВОС (т.нар. проекти по приложение І) и такива, за които държавите-
членки следва да определят посредством процедура, наречена „скрининг“, дали 
проектите могат да окажат значително въздействие, вземайки предвид критериите, 
посочени в приложение ІІІ от директивата (т.нар. проекти по приложение ІІ). Ако това 
е така, е необходимо извършването на ОВОС. Проектите, свързани с първично 
залесяване и обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята, са включени в 
приложение ІІ, точка 1, буква г).

Накрая, неотдавна приетият Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и 
на Съвета от 20 октомври 2010 година за определяне на задълженията на операторите, 
които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал5 ще осигури 
допълнителен инструмент за борбата срещу незаконното изсичане на горите след като 
влезе в сила в началото на 2013 г. като забрани пускането на пазара на ЕС на незаконно 
добит дървен материал съгласно законодателството на държавата, в която е добит 
дървеният материал.

Заключения

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
2 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
3 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
4 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114.
5 ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр.23-34.
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Въз основа на информацията, с която разполага, Комисията не може да прецени дали се 
нарушава законодателството на ЕС в областта на околната среда. Комисията ще се 
свърже с румънските органи, за да поиска по-подробна информация по въпроса.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 17 февруари 2012 г.

На 23 ноември 2011 г. Комисията изиска допълнителна информация от румънските 
органи, които предоставиха отговор на 16 януари 2012 г., в който се посочва, че 
дружеството Cascade Empire LLC притежава горски площи в размер на 1710 хектара в 
окръзите Вълча и Хунедоара. Районът Obarsia Lotrului Voienasa в окръг Вълча не е част 
от "Натура 2000", но е разположен на 25 км. на юг от територията от значение за 
Общността (ROSCI0085).

Между 2008 г. и 2011 г. след прочистване на горите дружеството засади смърчови 
насаждения на площ от 20,10 хектара в окръзи Вълча и Хунедоара с цел намаляване на 
ерозията на почвата.

Изглежда става въпрос за неспазване на румънския закон за околната среда 
№ 5/17.06.2010 (Acord de Mediu RO-ANPM/Nr.5 din 17.06.2010). На дружеството 
Cascade Empire LLC беше наложена санкция в размер на 25000 румънски леи 
(приблизително 5800 евро) след извършване на инспекция от страна на комисаря за 
окръг Вълча на 30 ноември 2011 г.

Въз основа на предоставената на Комисията информация не е възможно да се установи 
нарушение на законодателството на ЕС.


