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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0754/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais I. A., 
par mežu masveidīgu izciršanu Karpatu kalnos (Rumānijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo par mežu masveidīgu izciršanu Karpatu kalnos (Rumānijā) un 
kritizē Rumānijas dabas aizsardzības iestāžu bezdarbību, kuras nespēj apturēt šo procesu.
Lūgumraksta iesniedzējs vēlas saņemt informāciju par ES tiesību aktiem par nelegālu mežu 
izciršanu un par Eiropas iestāžu pilnvarām šajā jautājumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 6. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 9. decembrī.

Nav tādu ES tiesību aktu, kas regulētu, kā būtu jāīsteno mežizstrāde un vai pēc tiem būtu 
jāveic reģenerācija. Tomēr Komisija ir nobažījusies par apgalvojumiem attiecībā uz 
nepiemērotiem meža darbiem un ir kompetenta rīkoties gadījumā, ja šīs darbības pārkāpj ES 
tiesību aktus. Piemēram, dalībvalstīm ir jānodrošina atbilstība ES Dzīvotņu1 un Putnu2

direktīvām, ar kurām ir izveidots Natura 2000 teritoriju tīkls. Mežu izciršana Natura 2000
teritorijās pati par sevi nav aizliegta, bet dalībvalstīm ir jānodrošina, lai sugas un dzīvotnes, 
kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija, tiktu saglabātas vai atjaunotas tām labvēlīgā aizsardzības 
statusā. Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 2. punktu dalībvalstīm jānovērš dabisko 
dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos, kā arī traucējumu, kas skar sugas, kuru dēļ 

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992.
2 OV L 20, 26.1.2010., 7.–25. lpp.
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noteikta attiecīgā teritorija. Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu dalībvalstīm 
jānodrošina, ka „visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav 
vajadzīgi tās apsaimniekošanai, bet kas atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem 
varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo teritoriju, ievērojot tās 
aizsardzības mērķus” un plāna vai projekta īstenošanai var piekrist tikai tad (ar dažiem 
izņēmumiem), ja ir noskaidrots, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība.

Turklāt būtiska ir Direktīva 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes 
uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvām 97/11/EK2, 2003/35/EK3 un 2009/31/EK4.

Saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK, kas zināma kā Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
direktīva, tiem projektiem, kuriem var būt nozīmīga ekoloģiskā ietekme inter alia to rakstura, 
izmēra vai atrašanās vietas dēļ, pirms projekta attīstīšanas atļaujas piešķiršanas jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums. IVN direktīvā atsevišķi aplūkoti projekti, kuriem IVN jāveic 
obligāti (I pielikumā uzskaitītie projekti), un projekti, kuru gadījumā dalībvalstu 
varasiestādes, ņemot vērā direktīvas III pielikumā norādītos kritērijus, veic par „skrīningu” 
dēvētu procedūru, lai noteiktu, vai šie projekti varētu radīt būtisku ietekmi uz vidi 
(II pielikumā uzskaitītie projekti). Ja šie projekti tādi ir, tiem jāveic IVN. Projekti attiecībā uz 
sākotnējo apmežošanu un mežu izciršanu, lai pārietu uz citu zemes izmantošanas veidu, ir 
uzskaitīti II pielikuma 1. punkta d) apakšpunktā.

Visbeidzot, nesen pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula 
(ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus 
un koka izstrādājumus5, kad to 2013. gada sākumā sāks piemērot, nodrošinās papildu 
instrumentu cīņai pret nelegālu mežu izciršanu, aizliedzot laist ES tirgū nelegāli ievāktus 
kokmateriālus, kā noteikts tās valsts tiesību aktos, kurā kokmateriāli ievākti.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar novērtēt, vai pastāv ES vides tiesību 
aktu pārkāpums. Komisija sazināsies ar Rumānijas varasiestādēm, lai lūgtu detalizētāku 
informāciju par šo jautājumu.

4. (REV) Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Komisija 2011. gada 23. novembrī pieprasīja papildinformāciju no Rumānijas varasiestādēm, 
kuras 2012. gada 16. janvārī atbildēja, ka uzņēmumam Cascade Empire LLC pieder 1710 ha 
meža Vilčas (Vâlcea) un Hunedoaras novados. Obârșia Lotrului Voineasa reģions Vilčas 
novadā nav iekļauts Natura 2000, bet atrodas 25 km uz dienvidiem no Kopienā nozīmīgas 
teritorijas (ROSCI0085).

Lai mazinātu augsnes eroziju, uzņēmums no 2008. līdz 2011. gadam pēc mežistrādes iestādīja 
                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
3 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
4 OV L 140, 5.6.2009., 114. lpp.
5 OV L 295, 12.11.2010., 23.–34. lpp.
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egles 20,10 ha platībā Vilčas un Hunedoaras novados.

Šķiet, ka tika pieļauta neatbilstība Rumānijas vides nolīgumam Nr. 5/17.06.2010 (Acord de 
Mediu RO-ANPM/Nr. 5, 17.06.2010). Uzņēmumam Cascade Empire tika piespriests 25 000 
leju (aptuveni EUR 5800) sods pēc inspekcijas, ko Vilčas novada komisārs veica 2011. gada 
30. novembrī.

Pamatojoties uz Komisijas saņemto informāciju, nevar konstatēt nekādus EK tiesību aktu 
pārkāpumus.


