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17.2.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0754/2009 złożona przez I.A. (Rumunia) w sprawie masowej wycinki 
lasów w Karpatach w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję potępia masową wycinkę lasów w Karpatach w Rumunii i krytykuje 
bezczynność władz rumuńskich odpowiedzialnych za ochronę środowiska, którym nie udało 
się powstrzymać tego procesu. Składający petycję zwraca się o informacje na temat prawa UE 
dotyczącego nielegalnej wycinki lasów oraz na temat kompetencji instytucji europejskich 
w tym zakresie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 października 2009 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Nie istnieje prawodawstwo UE regulujące, w jaki sposób powinno przebiegać pozyskiwanie 
drewna oraz czy później powinna następować odnowa drzewostanu.  Komisję interesują 
jednak zarzuty dotyczące niewłaściwego pozyskiwania drewna. Ma ona uprawnienia do 
działania, jeżeli operacje takie przeprowadzane są z naruszeniem prawodawstwa UE. Państwa 
członkowskie muszą na przykład zapewnić zgodność z unijną dyrektywą siedliskową1 oraz 
dyrektywą ptasią2, na mocy których ustanowiono sieć obszarów Natura 2000. Wylesianie nie 
jest jako takie zakazane na obszarach Natura 2000, jednak państwa członkowskie muszą 
dopilnować, by gatunki i siedliska, dla których tereny te wytyczono, były utrzymywane we 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992
2 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7-25
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właściwym stanie ochrony lub do niego przywracane. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 
siedliskowej państwa członkowskie muszą unikać pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i 
siedlisk gatunków, a także niepokojenia gatunków, dla których takie obszary zostały 
wyznaczone. Na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie upewniają 
się, że „każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne 
do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony”, a zgodę na 
plan lub przedsięwzięcie wyraża się (z pewnymi wyjątkami) dopiero po upewnieniu się, że 
nie wpłyną one niekorzystnie na dany teren.

Ponadto dyrektywa 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmieniona dyrektywą 
97/11/WE2, dyrektywą 2003/35/WE3 oraz dyrektywą 2009/31/WE4, jest tutaj właściwa. 

Na mocy dyrektywy 85/337/EWG, znanej także jako dyrektywa w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ), przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko naturalne między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji 
podlegają ocenie w odniesieniu do ich skutków przed wydaniem zezwolenia na inwestycję. W 
dyrektywie OOŚ rozróżnia się przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia 
obowiązkowej OOŚ (tzw. przedsięwzięcia z załącznika I), i przedsięwzięcia, w przypadku 
których państwa członkowskie, w ramach procedury zwanej „przeglądem” i z 
uwzględnieniem kryteriów wymienionych w załączniku III do przedmiotowej dyrektywy, 
muszą stwierdzić, czy przedsięwzięcia te mogą mieć istotny wpływ na środowisko (tzw. 
przedsięwzięcia z załącznika II). W takim wypadku przeprowadzenie OOŚ jest konieczne. 
Przedsięwzięcia dotyczące wstępnego zalesiania i wycinania lasów w celu zamiany 
przeznaczenia gruntów figurują w załączniku II pkt 1 lit. d).

Ponadto niedawno przyjęte rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów 
wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna5 będzie, po wejściu w życie na 
początku 2013 r., dodatkowym narzędziem zwalczania nielegalnego wylesiania dzięki 
zawartemu w nim zakazowi wprowadzania do obrotu w UE nielegalnie pozyskanego drewna, 
zdefiniowanego w ustawodawstwie kraju, w którym drewno zostało pozyskane.  

Wnioski

Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie jest w stanie ocenić, czy doszło do 
naruszenia prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska. Komisja skontaktuje się z władzami 
rumuńskimi i zwróci się o przekazanie bardziej szczegółowych informacji w tej sprawie.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
4 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114.
5 Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23-34.
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4. (REV) Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

W dniu 23 listopada 2011 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje do władz 
rumuńskich, które odpowiedziały w dniu 16 stycznia 2012 r., informując, że firma Cascade 
Empire LLC posiada obszar leśny o powierzchni 1 710 ha w okręgach Vâlcea i Hunedoara. 
Region Obarsia Lotrului Voineasa w okręgu Vâlcea nie należy do sieci obszarów Natura 
2000, ale położony jest 25 km na południe od terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty 
(ROSCI0085).

Między rokiem 2008 i 2011, po wycięciu lasów, firma posadziła sadzonki świerkowe na 
obszarze 20,10 ha w okręgach Vâlcea i Hunedoara, żeby zmniejszyć erozję gleby.  

Wydaje się, że nastąpiła niezgodność z rumuńską umową o ochronie środowiska nr 
5/17.06.2010 (Acord de Mediu RO-ANPM/Nr.5 din 17.06.2010). Na firmę Cascade Empire 
nałożono grzywnę w wysokości 25 000 lei (około 5 800 €) po inspekcji przeprowadzonej 
przez komisarza w okręgu Vâlcea w dniu 30 listopada 2011 r.

Na podstawie informacji dostarczonych Komisji nie można stwierdzić, że naruszono przepisy 
prawne UE.


