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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0754/2009, του Ι.Α., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μαζική 
αποψίλωση των δασών στα Καρπάθια Όρη (Ρουμανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη μαζική αποψίλωση των δασών στα Καρπάθια Όρη της 
Ρουμανίας και επικρίνει την παθητική στάση των ρουμανικών περιβαλλοντικών αρχών που 
δεν κατόρθωσαν να σταματήσουν την παραπάνω διαδικασία. Ζητεί, ακόμη, πληροφορίες 
σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την παράνομη αποψίλωση και σχετικά με τις 
αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στο εν λόγω ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία της ΕΕ που να διέπει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
πραγματοποιείται η υλοτομία και το κατά πόσον αυτή θα πρέπει να ακολουθείται από 
ανάπλαση.  Ωστόσο, η Επιτροπή προβληματίζεται σχετικά με τους ισχυρισμούς περί 
παράνομης υλοτομίας και καθίσταται η ίδια αρμόδια σε περίπτωση που οι δραστηριότητες 
παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
τη συμμόρφωσή τους με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τους οικοτόπους1 και τα πτηνά2, βάσει 
των οποίων έχει διαμορφωθεί το δίκτυο τόπων Natura 2000. Η αποψίλωση αυτή καθαυτή δεν 
απαγορεύεται στους τόπους του δικτύου Natura 2000, αλλά τα κράτη μέλη οφείλουν να 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992
2 ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7-25
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διασφαλίζουν ότι τα είδη και τα ενδιαιτήματα, για τα οποία έχουν καθορισθεί οι εν λόγω 
περιοχές, δύνανται να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν σε καθεστώς ευνοϊκής διατήρησης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη 
πρέπει να αποφεύγουν την υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, 
καθώς και τις σημαντικές διαταραχές των ειδών για τα οποία έχουν ορισθεί οι παραπάνω 
τόποι. Δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι «κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη 
διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον τόπο αυτό, 
μεμονωμένα ή από κοινού με άλλα σχέδια, θα πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως ως προς τις 
επιπτώσεις του στην εν λόγω περιοχή, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του». 
Το σχέδιο ή έργο εγκρίνεται (με ορισμένες εξαιρέσεις) μόνον εφόσον βεβαιωθεί ότι δεν θα 
επηρεαστεί η ακεραιότητα του τόπου.

Επιπλέον, συναφής είναι και η οδηγία 85/337/EΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε 
από τις οδηγίες 97/11/EΚ2, 2003/35/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ3. 

Σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ, η οποία είναι επίσης γνωστή ως οδηγία για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), σχέδια που δύνανται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης, του μεγέθους ή της 
τοποθεσίας τους, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων πριν τη χορήγηση άδειας. Η οδηγία ΕΠΕ προβαίνει σε διάκριση μεταξύ των 
έργων για τα οποία απαιτείται διενέργεια υποχρεωτικής ΕΠΕ («έργα του παραρτήματος Ι») 
και των έργων για τα οποία οι αρχές του κράτους μέλους πρέπει να αποφασίσουν, στο 
πλαίσιο μιας διαδικασίας που ονομάζεται «διαλογή» (screening), εάν ενδέχεται να επιφέρουν 
σημαντικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 
(«έργα του παραρτήματος ΙΙ»). Σε περίπτωση θετικής απάντησης, απαιτείται η διενέργεια 
ΕΠΕ. Τα έργα που αφορούν την αρχική αναδάσωση και αποψίλωση με σκοπό τη μετατροπή 
του τύπου εκμετάλλευσης της γης παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 1, στοιχείο δ.

Τέλος, ο πρόσφατα εγκριθείς κανονισμός (ΕΕ) αριθ.995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων 
εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά,4 θα αποτελέσει ένα 
πρόσθετο μέσο για την καταπολέμηση της παράνομης αποψίλωσης από την έναρξη της 
ισχύος του στις αρχές του 2013, απαγορεύοντας τη διάθεση στην αγορά της ΕΕ παρανόμως 
υλοτομημένης ξυλείας, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία της χώρας όπου πραγματοποιήθηκε 
η υλοτόμηση.  

Συμπεράσματα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει εάν υπάρχει 
παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις 
ρουμανικές αρχές προκειμένου να ζητήσει αναλυτικότερες πληροφορίες επί του θέματος.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5.
3 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 17.
4 EE L 295 της 12.11.2010, σ. 23 - 34.
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4. (ΑΝΑΘ) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Στις 23 Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες από τις 
ρουμανικές αρχές, οι οποίες απάντησαν στις 16 Ιανουαρίου 2012 δηλώνοντας ότι η εταιρία
Cascade Empire LLC είναι κάτοχος δασικής έκτασης 1710 εκταρίων στις κομητείες Valcea
και Hunedoara. Η περιοχή Obarsia Lotrului Voienasa στην κομητεία Valcea δεν αποτελεί 
τμήμα του δικτύου NATURA 2000, αλλά βρίσκεται 25 χλμ. νότια του τόπου κοινοτικής 
σημασίας (ROSCI0085).

Στην περίοδο από το 2008 έως το 2011, μετά την αποκατάσταση των δασών, η εταιρία 
φύτεψε σπόρους ελάτης σε έκταση 20.10 εκταρίων στις κομητείες Valcea και Hunedoara, 
προκειμένου να μειώσει τη διάβρωση του εδάφους.

Είναι εμφανές ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση με τη ρουμανική περιβαλλοντική συμφωνία
αριθ. 5/17.06.2010 (Acord de Mediu RO-ANPM/Nr.5 din 17.06.2010). Κατόπιν έρευνας που 
διεξήχθη από τον επίτροπο της κομητείας Valcea στις 30 Νοεμβρίου 2011, επεβλήθη στην 
εταιρία Cascade Empire ποινή ύψους 25.000 λέι (περίπου €5 800).

Με βάση τα στοιχεία που παρέχει ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν δύναται να διαπιστώσει 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.


