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Комисия по петиции

23.11.2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0408/2020, внесена от Кристина Станчука, с румънско 
гражданство, относно незаконен дърводобив в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията осъжда масовата незаконна сеч, осъществявана през 
последните години в Румъния, като твърди, че румънските органи не спазват 
законодателството на ЕС в областта на защитените зони. Също така тя привлича 
вниманието върху неотдавнашните убийства на двама горски пазачи, опитали се да спрат 
незаконните дейности по обезлесяване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 юли 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Комисията е дълбоко загрижена относно незаконната сеч в Румъния и ще продължи да 
следи внимателно ситуацията. Комисията също така е особено чувствителна към 
проявите на насилие, довели до смъртта на горски пазачи от лица, извършващи 
незаконна сеч на дървета.

Във връзка с това Комисията започна производство за установяване на неизпълнение на 
задължения по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз срещу 
Румъния във връзка с нарушения на законодателството на ЕС в областта на околната 
среда по отношение на дейностите в областта на горското стопанство1. Комисията 
установи, че Румъния не е извършвала ефективни и адекватни проверки, за да удостовери 

1 2020/2033 - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/inf_20_1212

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/inf_20_1212
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спазването от страна на операторите на задълженията, наложени от Регламента относно 
дървения материал2, и да наложи подходящи санкции. Освен това Комисията установи, 
че румънските органи управляват горите, без да правят предварително оценка на 
въздействието върху защитените местообитания, както се изисква съгласно Директивата 
за местообитанията3 и Директивата за стратегическата оценка на въздействието върху 
околната среда4. С помощта на сателитни изображения Комисията установи също така, 
че в нарушение на Директивата за птиците5 и Директивата за местообитанията са били 
изгубени защитени горски местообитания в рамките на защитени зони по „Натура 2000“. 
Освен това са допуснати пропуски по отношение на достъпа на обществеността до 
информация за околната среда в плановете за управление на горите. 

Комисията очаква румънските органи да предприемат няколко незабавни мерки, за да 
гарантират пълното съответствие с правото на ЕС. Във връзка с това румънските органи 
трябва незабавно да задействат системата за проследяване на дървения материал 
(SUMAL) и да преразгледат законодателството относно санкциите в областта на 
горското стопанство. Освен това румънските органи трябва да преразгледат вече 
приетите планове за управление на горите, за да ги приведат в съответствие с 
Директивата за местообитанията и Директивата за стратегическата оценка на 
въздействието върху околната среда и да отстранят щетите, нанесени на защитените 
местообитания и видове. Те също така трябва да изменят своите закони и разпоредби, за 
да оценят въздействието върху околната среда на всеки план за управление на горите и 
да ги изменят след тази оценка, както се изисква съгласно правилата на ЕС в областта на 
околната среда. И накрая, румънските органи трябва да осигурят достъп на 
обществеността до информация за околната среда по отношение на плановете за 
управление на горите.

Заключения

Румънските органи следва във възможно най-кратък срок да увеличат усилията си за 
справяне с явленията, свързани с незаконния дърводобив. Комисията ще продължи да 
следи внимателно изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда във връзка с дейностите в областта на горското стопанство в Румъния 
и няма да се поколебае да предприеме по-нататъшни стъпки, когато това е 
целесъобразно.

4. Отговор на Комисията (REV I), получен на 23 ноември 2021 г.

2 Регламент (ЕC) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне 
на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал 
(текст от значение за ЕИП) ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23 – 34.
3 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7 – 50.
4 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда, ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30 – 37.
5 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7 – 25.
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Комисията следи отблизо образуваното по случая текущо производство за установяване 
на неизпълнение на задължения. 6. След мотивираното становище, изпратено през юли 
2020 г., Румъния пое редица ангажименти: 

– да направи системата за проследяване на дървения материал напълно 
функционална и да завърши преразглеждането на законодателството относно санкциите 
в областта на горското стопанство; 

– да измени съответното законодателство с цел оценка на въздействието върху 
околната среда на плановете за управление на горите и да преразгледа вече приетите, за 
да се приведат в съответствие със законодателството на ЕС; 

– да завърши започнатия процес на предоставяне на достъп на обществеността до 
информация за околната среда по отношение на плановете за управление на горите. 

Въпреки постигането на известен напредък, Румъния не е изпълнила всички 
горепосочени ангажименти:

– във връзка с изпълнението на Регламента на ЕС за дървения материал7 
румънските органи завършиха модернизирането на своята система за проследяване на 
дървен материал (Sumal 2.0), която е въведена от края на януари 2021 г.;

– що се отнася до санкциите, с преразглеждането на Кодекса за управление на 
горите през септември 2020 г. са въведени поредица от нови санкции във връзка с добива, 
превоза и транспорта на дървесина. Процесът обаче не е финализиран, тъй като 
преразглеждането на санкциите във връзка с използването на системата за проследяване 
на дървен материал все още не е завършено;

– приемането на проекта на министерска заповед, с която ще се организират 
процедурите за оценка на въздействието върху околната среда на плановете за 
управление на горите, се забавя няколко пъти. Поради това забавяне преразглеждането 
на плановете за управление на горите все още не е започнало;

– румънските органи все още не са представили цялостен план за възстановяване 
на зоните с влошено състояние след оценката на сателитните изображения;

– и накрая, румънските органи се ангажираха да осигурят достъп до плановете за 
управление на горите и в този смисъл започнаха да ги оповестяват публично. 

Комисията оценява наличната информация и доказателства и няма да се поколебае да 
предприеме по-нататъшни действия, за да гарантира пълно спазване на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда.

6 INFR(2020)2033.

7 Регламент (ЕC) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне 
на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал 
(текст от значение за ЕИП), ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23 – 34.
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В заключение, ЕС не разполага с правомощия да разследва или да извършва 
преследвания по наказателноправни въпроси като убийства в държавите членки. 
Румънските органи са отговорни да приемат подходящи мерки за борба с незаконната 
сеч, както и за предпазването на защитниците на околната среда.

Заключение

Румънските органи следва във възможно най-кратък срок да увеличат усилията си за 
справяне с явленията, свързани с незаконния дърводобив. Комисията ще продължи да 
следи внимателно изпълнението и прилагането на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда във връзка с дейностите в областта на горското стопанство в 
Румъния и няма да се поколебае да предприеме по-нататъшни стъпки, когато това е 
целесъобразно. 


