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Tárgy: Az I.A. román állampolgár által benyújtott 0754/2009. számú petíció a 
Kárpátokban (Románia) történő nagymértékű erdőirtásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Kárpátokban (Románia) történő erdőirtást, illetve elítéli a 
román környezetvédelmi hatóságok passzivitását, amelyek elmulasztották megakadályozni ezt 
a ténykedést. A petíció benyújtója tájékoztatást kér az illegális erdőirtásról szóló uniós 
jogszabályról, valamint az európai intézmények e tárggyal kapcsolatos hatásköréről.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. december 9.

„Nincs olyan uniós jogszabály, amely irányadó a fakitermelés végrehajtásának módjára és 
arra vonatkozóan, hogy azt rehabilitációnak kell-e követnie.  Ugyanakkor a Bizottság 
aggasztónak találja a nem kívánatos fakitermelést, és beavatkozási hatáskörrel bír, 
amennyiben a tevékenységek sértik az uniós jogszabályokat. Például a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az uniós élőhelyvédelmi1 és madárvédelmi irányelveknek2 való megfelelést, 
amely irányelvek létrehozták a Natura 2000 területek hálózatát. Az erdőirtás önmagában még 
nem tiltott a Natura 2000 területeken, azonban a tagállamoknak gondoskodniuk kell azon 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22.
2 HL L 20., 2010.1.26., 7–25. o.
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fajok és élőhelyek kedvező védettségi állapotának fenntartásáról vagy helyreállításáról, 
amelyek érdekében a területeket kijelölték. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (2) 
bekezdése értelmében a tagállamoknak meg kell akadályozniuk olyan természetes 
élőhelytípusok és olyan fajok élőhelyeinek károsodását és komoly megzavarását, amelyek 
céljára az egyes területeket kijelölték. Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése 
értelmében a tagállamok biztosítják, hogy „figyelembe véve az adott természeti terület 
védelmével kapcsolatos célkitűzéseket, megfelelő vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv 
vagy program hatásait illetően, amely nem kapcsolódik közvetlenül, illetve nem 
nélkülözhetetlen a természeti terület kezeléséhez, de akár önmagában, akár pedig más terv 
vagy program részeként valószínűleg jelentős hatással lesz arra”, és az adott terv vagy projekt 
csak akkor engedélyezhető (bizonyos kivételek mellett), ha megbizonyosodtak arról, hogy az 
nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett természeti terület épségét.

Ezenfelül a 97/11/EK1, a 2003/35/EK2 és a 2009/31/EK3 irányelvekkel módosított, az egyes 
köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK4

irányelv is alkalmazandó. 

A 85/337/EGK irányelv értelmében – amely a környezeti hatásvizsgálatról (KHV) szóló 
irányelvként is ismert – az engedély megadása előtt többek között a jellegüknél, méretüknél 
vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek 
esetében környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A KHV-irányelv különbséget tesz a 
kötelező KHV-t igénylő projektek (az úgynevezett I. melléklet szerinti projektek), valamint 
azon projektek között, amelyek esetében a tagállami hatóságoknak kell megállapítani – egy 
„átvilágításnak” nevezett eljárás keretében –, hogy azok várhatóan jelentős hatással járnak-e, 
figyelembe véve az irányelv III. mellékletében foglalt kritériumokat (az úgynevezett II. 
melléklet szerinti projektek). Amennyiben igen, KHV elvégzésére van szükség. Az „Erdő 
(első) telepítése és erdőirtás más földhasználatra történő áttérés céljából” elnevezésű 
kategóriába tartozó projekteket a II. melléklet 1d. pontja említi.

Végezetül a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők 
kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU5 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet egy további eszközt biztosít az illegális erdőirtás elleni 
küzdelemhez, amint 2013 elején hatályba lép, oly módon, hogy megtiltja az illegálisan 
kitermelt fa uniós piaci forgalmazását, a fakitermelés helyszínéül szolgáló ország 
jogszabályaiban meghatározottakkal összhangban.  

Következtetések

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottságnak nem áll módjában megállapítani, 
hogy fennáll-e az uniós környezetvédelmi jogszabályok megsértésének esete. A Bizottság a 
továbbiakban felveszi a kapcsolatot a román hatóságokkal annak érdekében, hogy 
részletesebb tájékoztatást kérjen az ügyben.

                                               
1 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
2 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
3 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.
4 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
5 HL L 295., 2010.11.12., 23–34. o.
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4. (REV) A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A Bizottság 2011. november 23-án további tájékoztatást kért a román hatóságoktól, amelyek 
2012. január 16-án azt válaszolták, hogy a Cascade Empire LLC társaság Valcea és 
Hunedoara megyékben összesen 1 710 hektár erdőt birtokol. A Valcea megyén belüli Obarsia 
Lotrului Voienasa régió nem része a NATURA 2000 hálózatnak, hanem a közösségi 
jelentőségű természeti területtől (ROSCI0085) 25 km-re délre fekszik.

A társaság 2008 és 2011 között az erdőirtást követően a talajerózió mérséklésére Valcea és 
Hunedoara megyében 20,1 hektárnyi területen lucfenyőpalántákat ültetett.

A jelek szerint nem tartották be a 2010. június 17-i 5. számú román környezetvédelmi 
megállapodást (Acord de Mediu RO-ANPM/Nr.5 din 17.06.2010). A Cascade Empire 
társaságot a Valcea megyei biztos által 2011. november 30-án végrehajtott ellenőrzés nyomán 
25 000 lejes (kb. 5 800 eurós) bírsággal sújtották.

A Bizottság részére megküldött információk alapján az uniós jog megsértése nem állapítható 
meg.”


