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1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță activitățile de defrișare masivă din Munții Carpați (România) și critică 
pasivitatea autorităților de mediu din România, care nu au luat nicio măsură în vederea 
stopării acestui fenomen. Petiționarul solicită informații cu privire la legislația UE în materie 
de defrișări ilegale și la competențele instituțiilor europene în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010.

Nu există nicio legislație care să prevadă modalitățile în care trebuie întreprinse activitățile de 
exploatare forestieră și dacă în urma acestora ar trebui să se asigure o perioadă de regenerare a 
pădurilor. Cu toate acestea, Comisia își exprimă preocuparea cu privire la acuzațiile 
referitoare la defrișări ilegale și, în cazul în care activitățile de exploatare forestieră încalcă 
legislația UE, aceasta deține competența de a acționa în consecință. De exemplu, statele 
membre trebuie să asigure respectarea Directivei privind habitatele1 și a Directivei privind 
păsările2 care au stabilit rețeaua siturilor Natura 2000. Defrișarea per se nu este interzisă în 
cadrul siturilor Natura 2000, însă statele membre trebuie să garanteze menținerea sau 
readucerea la o stare favorabilă de conservare a speciilor și a habitatelor pentru care au fost 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 20, 26.1.2010, p. 7-25
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desemnate respectivele arii. În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva privind 
habitatele, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea 
habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea speciilor pentru care au 
fost desemnate respectivele arii. Conform articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind 
habitatele, statele membre trebuie să garanteze faptul că „orice plan sau proiect care nu are o 
legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în 
mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei 
evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în funcție de obiectivele de 
conservare ale acestuia din urmă” și că planul sau proiectul poate fi autorizat doar dacă s-a 
constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv (cu câteva excepții).

În plus, este relevantă Directiva 85/337/CEE1, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE2, 
2003/35/CE3 și 2009/31/CE4. 

În temeiul Directivei 85/337/CEE, cunoscută, de asemenea, sub numele de Directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului (EIM), înaintea acordării autorizării, proiectele care ar 
putea avea efecte importante asupra mediului, în special prin natura, dimensiunea sau 
localizarea lor, inter alia, trebuie supuse unei evaluări a efectelor lor asupra mediului. 
Directiva EIM face distincția între proiectele care necesită o evaluare obligatorie a impactului 
asupra mediului (așa-numitele proiecte care fac obiectul anexei I) și cele pentru care 
autoritățile din statele membre trebuie să stabilească, printr-o procedură de „verificare”, dacă 
proiectele sunt susceptibile de a avea efecte semnificative, ținând seama de criteriile din 
anexa III la directivă (așa-numitele proiecte care fac obiectul anexei II). În cazul în care au 
efecte semnificative, este necesară o evaluare a impactului asupra mediului. Proiectele privind 
împăduriri inițiale sau defrișări în vederea reconversiei solului sunt enumerate în anexa II.1.d.

În cele din urmă, Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață 
lemn și produse din lemn5, adoptat recent, va furniza, de îndată ce va intra în vigoare la 
începutul anului 2013, un instrument suplimentar în vederea combaterii defrișărilor ilegale, 
prin interzicerea introducerii pe piața UE a lemnului recoltat ilegal, astfel cum este definit de 
legislația statului în care a fost recoltat lemnul.  

Concluzii

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu este în măsură să evalueze dacă este vorba 
despre o încălcare a legislației UE privind mediul. Comisia va contacta autoritățile române în 
vederea solicitării unor informații detaliate cu privire la această chestiune.

4. (REV) Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 156, 25.6.2003, p. 17.
4 JO L 140, 5.6.09, p. 114.
5 JO L 295, 12.11.2010, pp. 23-34.
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Comisia a solicitat informații suplimentare la 23 noiembrie 2011 de la autoritățile române care 
au răspuns la 16 ianuarie 2012 afirmând că societatea Cascade Empire LLC deține o suprafață 
de 1 710 ha de pădure în județele Vâlcea și Hunedoara. Regiunea Obârșia Lotrului-Voienasa 
din județul Vâlcea nu face parte din situl NATURA 2000, însă este situată la 25 km sud de 
situl de importanță comunitară (ROSCI0085).

Între 2008 și 2011, după defrișarea pădurilor, societatea a plantat puieți de molid pe 
20,10 ha în județele Vâlcea și Hunedoara pentru a reduce eroziunea solului.

Se pare că a existat o nerespectare a acordului român de mediu 
nr. 5/17.06.2010 (Acord de Mediu RO-ANPM/Nr.5 din 17.06.2010). Societatea Cascade 
Empire a fost sancționată cu o pedeapsă de 25 000 de lei (aproximativ 5 800 de euro) după o 
inspecție efectuată de comisarul pentru județul Vâlcea la 30 noiembrie 2011.

Pe baza informațiilor furnizate Comisiei, nu este posibilă constatarea niciunei încălcări a 
legislației UE.


