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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0754/2009, ingediend door I.A. (Roemeense nationaliteit), over 
massale ontbossing in de Karpaten (Roemenië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt de massale ontbossing in de Karpaten (Roemenië) aan de kaak en bekritiseert de 
passiviteit van de Roemeense milieuautoriteiten die hebben nagelaten dit proces te keren.
Indiener verzoekt om informatie over de EU-wetgeving inzake illegale ontbossing en over de 
bevoegdheden van de Europese instellingen op dit gebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

Er is geen EU-wetgeving die bepaalt hoe houtkap moet worden uitgevoerd en of het moet 
worden gevolgd door nieuwe aanplant. De Commissie maakt zich echter zorgen over 
beschuldigingen van ongepaste houtkap en heeft wel bevoegdheid als de activiteiten in strijd 
zijn met EU-wetgeving. De lidstaten moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat er wordt voldaan 
aan de Habitatrichtlijn1 en de Vogelrichtlijn2 van de EU, die het netwerk van Natura 2000-
gebieden hebben ingesteld. Ontbossing is niet per definitie verboden in Natura 2000-
gebieden, maar de lidstaten moeten ervoor zorgen dat voor de soorten en habitats waarvoor de 
gebieden zijn aangewezen, een gunstige staat van instandhouding wordt behouden of hersteld.
Volgens artikel 6, lid 2 van de Habitatrichtlijn moeten de lidstaten verslechtering van de 

                                               
1 PB L 206 van 22.719.92.
2 PB L20 van 26.1.2010, blz. 7-25.
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natuurlijke habitats en de habitats van soorten en ernstige verstoring van de soorten waarvoor 
het gebied is aangewezen, voorkomen. Op grond van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat "voor elk plan of project dat niet direct verband houdt 
met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, […] een passende 
beoordeling [wordt] gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied" en het plan of project kan (op enkele 
uitzonderingen na) alleen worden toegestaan als is vastgesteld dat de integriteit van het gebied 
niet wordt geschaad.

Daarnaast is Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG2, 2003/35/EG3 en 
2009/31/EG4, relevant.

Richtlijn 85/337/EEG, ook wel bekend als de Milieueffectbeoordelingsrichtijn (MEB-
richtlijn) bepaalt dat projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, met name 
gezien hun aard, omvang of ligging, voordat er een vergunning voor wordt verleend, worden 
onderworpen aan een beoordeling van die effecten. De MEB-richtlijn maakt onderscheid 
tussen projecten waarvoor een MEB verplicht is (de zogenoemde Bijlage I-projecten), en 
projecten waarvoor de autoriteiten van de lidstaten, in een procedure die "screening" wordt 
genoemd, moeten bepalen of het waarschijnlijk is dat een project aanzienlijke effecten zal 
hebben, waarbij rekening moet worden gehouden met de criteria in bijlage II van de richtlijn 
(de zogenoemde Bijlage II-projecten). Indien dat het geval is, is het alsnog nodig een MEB te 
verrichten. Projecten die betrekking hebben op initiële bebossing en ontbossing ten behoeve 
van overschakeling op een ander type landgebruik zijn opgenomen in bijlage II, punt 1, 
onder d.

Tot slot zal de onlangs aangenomen Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van 
marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen5 een extra instrument bieden 
voor het bestrijden van illegale ontbossing als zij begin 2013 van kracht wordt, door middel 
van een verbod op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout in de EU, zoals 
gedefinieerd door de wetgeving van het land waar het hout is gekapt.

Conclusies

Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie niet beoordelen of er een 
overtreding van de EU-milieuwetgeving heeft plaatsgevonden. De Commissie zal contact 
opnemen met de Roemeense autoriteiten om meer gedetailleerde informatie over deze kwestie 
op te vragen.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
3 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
4 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114.
5 PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23-34.
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De Commissie verzocht op 23 november 2011 bijkomende informatie van de Roemeense 
autoriteiten, die op 16 januari 2012 hebben geantwoord dat het bedrijf Cascade Empire LLC 
eigenaar is van een gebied van 1 710 hectare bos in de districten Valcea en Hunedoara. De 
regio Obarsia Lotrului Voienasa in het district Valcea maakt geen deel uit van het Natura
2000-netwerk, maar bevindt zich 25 kilometer ten zuiden van het gebied van communautair 
belang ROSCI0085.

Tussen 2008 en 2011 heeft het bedrijf, na bossen te hebben verwijderd, sparren geplant op een 
gebied van 20,10 hectare in de districten Valcea en Hunedoara om de bodemerosie te 
beperken.

Het blijkt dat de Roemeense milieuovereenkomst nr. 5/17.06.2010 (Acord de Mediu RO-
ANPM/Nr.5 din 17.06.2010) niet werd nageleefd. Het bedrijf Cascade Empire moest een 
boete betalen van 25 000 lei (ongeveer 5 800 euro) naar aanleiding van een inspectie 
uitgevoerd door de districtscommissaris van Valcea op 30 november 2011.

Op grond van de informatie die aan de Commissie is verstrekt, kan geen inbreuk op de EU-
wetgeving worden vastgesteld.


