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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0754/2009 dėl masinio miškų naikinimo Karpatų kalnuose 
(Rumunija), kurią pateikė Rumunijos pilietis I. A

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas smerkia Karpatų kalnuose (Rumunija) vykdomą masinį miškų naikinimą 
ir kritikuoja Rumunijos aplinkos apsaugos institucijų, kurios nesustabdo šio proceso, 
pasyvumą. Peticijos pateikėjas prašo informacijos apie ES teisės aktus dėl neteisėto miškų 
naikinimo, taip pat informacijos apie Europos institucijų kompetenciją minėtu klausimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„Nėra ES teisės aktų, kuriais būtų reglamentuojama, kaip ruošti medieną ir ar paskui reikėtų 
mišką atauginti. Vis dėlto Komisija susirūpinusi dėl įtarimų, kad mediena ruošiama 
netinkamai, ir gali imtis veiksmų, jeigu šia veikla pažeidžiami ES teisės aktai. Pavyzdžiui, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų laikomasi ES Buveinių direktyvos1 ir Paukščių 
direktyvos2, kuriomis buvo sukurtas teritorijų tinklas „Natura 2000“. Miško kirtimas „Natura 
2000“ teritorijose savaime nėra draudžiamas, bet valstybės narės turi užtikrinti, būtų išsaugoti 
tų rūšių gyvūnai ir jų buveinės, dėl kurių teritorijos buvo pažymėtos, arba atkurta tinkama jų 
apsaugos būklė. Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį valstybės narės turi stengtis, 
kad būtų išvengta natūralių buveinių ir rūšių buveinių blogėjimo ir didelio rūšių, kurioms 
                                               
1 OL L 206, 1992 7 22.
2 OL L 20, 2010 1 26, p. 7–25.
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apsaugoti nustatytos tos teritorijos, trikdymo. Pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalį 
valstybės narės turi užtikrinti, kad „bet kokiems planams ir projektams, tiesiogiai 
nesusijusiems arba nebūtiniems teritorijos tvarkymui, bet galintiems ją reikšmingai paveikti 
individualiai arba kartu su kitais planais arba projektais, turi būti atliekamas jų galimo 
poveikio teritorijai įvertinimas“, o planui ar projektui gali būti išduotas leidimas (su kai 
kuriomis išimtimis) tik įsitikinus, kad jis neigiamai nepaveiks nagrinėjamos teritorijos 
vientisumo.

Be to, svarbi Direktyva 85/337/EEB1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio 
aplinkai vertinimo, su pakeitimais, padarytais direktyvomis 97/11/EB2, 2003/35/EB3 ir 
2009/31/EB4. 

Pagal Direktyvą 85/337/EEB, kuri taip pat žinoma kaip Poveikio aplinkai vertinimo direktyva 
(PAV), prieš duodant sutikimą projektams, kurie gali daryti didelį poveikį aplinkai, be kita ko, 
dėl pobūdžio, savo masto ar vietos, turi būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas. PAV 
direktyvoje skiriami projektai, kuriems poveikio aplinkai vertinimas privalomas (vadinamieji 
I priedo projektai) ir tie, dėl kurių valstybių narių institucijos turi nutarti, taikydamos 
vadinamąją patikros procedūrą ir atsižvelgdamos į direktyvos III priede nustatytus kriterijus, 
ar projektai gali daryti didelį poveikį aplinkai (vadinamieji II priedo projektai). Jeigu projektai 
gali daryti didelį poveikį aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas yra būtinas. Projektai dėl 
pradinio miškų apsodinimo ir kirtimo, kai siekiama pakeisti žemės panaudojimą, išvardyti II 
priedo 1 skirsnio d punkte.

Be to, 2013 m. pradžioje įsigaliojus neseniai patvirtintam Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentui (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai 
medieną ir medienos produktus, pareigos, bus galima naudoti papildomą kovos su neteisėtu 
miško naikinimu priemonę, draudžiant pateikti ES rinkai neteisėtai paruoštą medieną, kaip 
nustatyta šalies, kurioje mediena buvo paruošta, teisės aktuose.

Išvados

Remdamasi turima informacija Komisija negali įvertinti, ar pažeisti ES aplinkos apsaugos 
teisės aktai. Komisija susisieks su Rumunijos valdžios institucijomis ir paprašys išsamesnės 
informacijos šiuo klausimu.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

2011 m. lapkričio 23 d. Komisija paprašė Rumunijos valdžios institucijų pateikti papildomą 
informaciją. Šios valdžios institucijos atsakė 2012 m. sausio 16 d. ir nurodė, kad bendrovei 
Cascade Empire LLC priklauso 1 710 ha miško Vilčos ir Hunedoaros apskrityse. Obarsia 
Lotrului Voienasa regionas Vilčos apskrityje nepriklauso tinklui Natura 2000, bet yra 25 km į 
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pietus nuo Bendrijos svarbos teritorijos (ROSCI0085).

Iškirtusi mišką, bendrovė 2008–2011 m. 20.10 ha žemės Vilčos ir Hunedoaros apskrityse 
apsodino eglių sodinukais, siekdama sumažinti dirvožemio eroziją. 

Atrodo, kad ji nesilaikė Rumunijos aplinkosaugos susitarimo Nr. 5/17.06.2010 (Acord de 
Mediu RO-ANPM/Nr.5 din 17.06.2010). 2011 m. lapkričio 30 d. Vilčos apskrities valdžios 
atstovui atlikus patikrinimą, bendrovė Cascade Empire nubausta 25 000 lėjų (maždaug 5 800 
eurų) bauda.

Remdamasi pateikta informacija Komisija negali nustatyti ES teisės aktų pažeidimo.“


