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skovrydning i Karpaterne (Rumænien)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den omfattende skovrydning i Karpaterne i Rumænien og de rumænske 
miljømyndigheders passivitet, idet de har undladt at standse denne proces. Andrageren ønsker 
oplysninger om EU’s lovgivning om ulovlig skovrydning og EU-institutionernes beføjelser på 
dette område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. oktober 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010

"Der findes ikke EU-lovgivning for skovhugst eller om, hvorvidt den skal efterfølges af 
regenerering. Kommissionen er imidlertid bekymret over påstande om upassende skovhugst 
og har kompetence, hvis aktiviteterne er i strid med EU-lovgivningen. Medlemsstaterne skal 
f.eks. sikre, at EU's habitatdirektiv1 og fugledirektivet2, som danner grundlag for netværket af 
Natura 2000-områder, overholdes. Skovrydning er ikke i sig selv forbudt på Natura 2000-
lokaliteter, men medlemsstaterne skal sikre, at de arter og habitater, som lokaliteterne er 
udpeget til, bevares eller genoprettes i en gunstig bevaringstilstand. I henhold til 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, skal medlemsstaterne undgå forringelse af de naturlige 
levesteder og levesteder for arter samt væsentlige forstyrrelser af de arter, for hvilke et Natura 
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 EUT L 20 af 26.1.2010, s.7-25



PE454.585v02-00 2/3 CM\892839DA.doc

DA

2000-område er udpeget. I habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, fastsættes det, at "alle planer 
eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, 
men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan 
lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne", og planen eller projektet kan kun godkendes (med visse 
undtagelser), hvis det er sikret, at lokalitetens integritet ikke påvirkes.

Desuden er direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF2, 2003/35/EF3 og 2009/31/EF4

relevante.

I henhold til direktiv 85/337/EØF, også kendt som direktivet om vurdering af indvirkninger 
på miljøet (VVM), skal projekter, der kan få væsentlige virkninger på miljøet bl.a. på grund af 
deres art, dimensioner eller placering, gøres til genstand for en vurdering af deres 
miljømæssige virkninger forud for udstedelse af tilladelser. I VVM-direktivet skelnes der 
mellem projekter, som kræver obligatorisk VVM (såkaldte bilag 1-projekter), og projekter, 
hvor myndighederne i medlemsstaterne i en procedure kaldet "screening" afgør, om det er 
sandsynligt, at projekterne vil have væsentlige indvirkninger under hensyntagen til kriterier i 
bilag III i direktivet (såkaldte bilag II-projekter). Hvis dette er tilfældet, er det nødvendigt at 
foretage en VVM-undersøgelse. Projekter vedrørende skovrejsning og skovrydning med 
henblik på at overgå til en anden type af arealanvendelse er oplistet i bilag II, punkt 1, litra d.

Desuden vil Europa-Parlamentets og Rådets nyligt vedtagne forordning (EU) nr. 995/2010 af 
20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i 
omsætning5 også være et instrument til at bekæmpe ulovlig skovrydning, når den træder i 
kraft først i 2013, idet den forbyder markedsføring i EU af ulovligt skovet træ som defineret 
af lovgivningen i det land, hvor træet er skovet.  

Konklusioner

På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen ikke påvise, om der er sket en 
overtrædelse af EU's miljølovgivning i denne sag. Kommissionen vil rette henvendelse til de 
rumænske myndigheder og anmode om mere detaljerede oplysninger om denne sag."

4. (REV) Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012.

Kommissionen anmodede de rumænske myndigheder om yderligere oplysninger den 23. 
november 2011, og sidstnævnte svarede den 16. januar 2012, at virksomheden Cascade 
Empire ejer 1710 hektar skov i distrikterne Valcea og Hunedoara.  Regionen Obarsia Lotrului 
Voienasa i Valcea-distriktet er ikke en del af Natura 2000, men ligger 25 km syd for området 
af fællesskabsbetydning (ROSCI0085).

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
2 EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
3 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.
4 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114.
5 EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23-34.



CM\892839DA.doc 3/3 PE454.585v02-00

DA

Efter rydning af skoven plantede virksomheden mellem 2008 og 2011 granfrø på 
20,10 hektar i distrikterne Valcea og Hunedoara til forbyggelse af jordrosion.

Det ser ud til, at der var manglende overholdelse af den rumænske miljøaftale.
Nr. 5/17.06.2010 (Acord Mediu RO-ANPM/Nr.5 din 17.06.2010). Virksomheden Cascade 
Empire blev straffet med en bøde på 25.000 lei (cirka 5800 Euro) efter en undersøgelse, som 
blev foretaget den 30. november 2011 af kommissæren fra Valcea-distriktet. 

Kommissionen har ikke kunnet påvise nogen overtrædelse af EU-lovgivningen på baggrund 
af andragerens oplysninger.


