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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja nosoda masveidīgās nelikumīgas mežistrādes darbības, kas pēdējos 
gados ir vērojamas Rumānijā, apgalvojot, ka Rumānijas iestādes ir visai paviršas attiecībā uz 
ES tiesību aktu par aizsargājamām teritorijām izpildi. Viņa arī atsaucas uz divu mežsargu, kuri 
centās apturēt nelikumīgas mežu izciršanas darbības, neseno slepkavību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 14. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Komisija ir ļoti nobažījusies par nelikumīgo mežizstrādi Rumānijā un turpinās cieši uzraudzīt 
šo situāciju. Komisija ir īpaši satraukta arī par vardarbīgajiem incidentiem, kuros vainojami 
nelikumīgie meža cirtēji un kuru rezultātā ir gājuši bojā mežsargi.

Šajā saistībā Komisija saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu ir sākusi 
pārkāpuma procedūru pret Rumāniju par ES vides aizsardzības tiesību aktu pārkāpumiem 
saistībā ar mežsaimniecības darbībām1. Komisija ir konstatējusi, ka Rumānija nav veikusi 
efektīvas un atbilstošas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai tirgus dalībnieki ievēro Kokmateriālu 
regulā2 noteiktos pienākumus, un nav piemērojusi atbilstošas sankcijas. Komisija turklāt ir 

1 2020/2033, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/inf_20_1212
2Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 295, 
12.11.2010., 23.–34. lpp.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/inf_20_1212
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konstatējusi, ka Rumānijas iestādes apsaimnieko mežus, iepriekš neizvērtējot ietekmi uz 
aizsargājamām dzīvotnēm, kā noteikts Dzīvotņu direktīvā3 un Stratēģiskā vides novērtējuma 
direktīvā4. Izmantojot satelītu datus, Komisija turklāt ir konstatējusi, ka aizsargājamās 
Natura 2000 teritorijās ir zaudētas aizsargājamas meža dzīvotnes, kas ir pretrunā Putnu 
direktīvai5 un Dzīvotņu direktīvai. Pastāv arī nepilnības saistībā ar sabiedrības piekļuvi vides 
informācijai meža apsaimniekošanas plānos. 

Komisija sagaida, ka Rumānijas iestādes nekavējoties veiks vairākus pasākumus, lai 
nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES tiesību aktiem. Šajā sakarā Rumānijas iestādēm jānodrošina, 
lai nekavējoties pilnā apjomā sāktu darboties kokmateriālu izsekošanas sistēma (SUMAL), un 
jāpārskata tiesību akti par sankcijām mežsaimniecības nozarē. Rumānijas iestādēm ir jāpārskata 
arī jau pieņemtie meža apsaimniekošanas plāni, lai tos saskaņotu ar Dzīvotņu direktīvu un 
Stratēģiskā vides novērtējuma direktīvu un novērstu aizsargājamām dzīvotnēm un sugām 
nodarīto kaitējumu. Tām turklāt jāgroza normatīvie akti, lai tiktu novērtēta katra meža 
apsaimniekošanas plāna ietekme uz vidi un pēc šā novērtējuma plāni tiktu grozīti, kā paredz ES 
vides aizsardzības noteikumi. Visbeidzot, Rumānijas iestādēm jānodrošina sabiedrības 
piekļuve vides informācijai meža apsaimniekošanas plānos.

Secinājumi

Rumānijas iestādēm pēc iespējas ātrāk jāpastiprina nelikumīgas mežizstrādes apkarošanas 
centieni. Komisija turpinās ļoti cieši uzraudzīt ES vides aizsardzības tiesību aktu īstenošanu un 
izpildi saistībā ar mežsaimniecības darbībām Rumānijā un vajadzības gadījumā nevilcināsies 
veikt turpmākus pasākumus.

4. Komisijas atbilde (REV I), kas saņemta 2021. gada 23. novembrī

Komisija cieši uzrauga šajā lietā sākto pienākumu neizpildes procedūru6. Pēc 2020. gada jūlijā 
nosūtītā argumentētā atzinuma Rumānija uzņēmās vairākas saistības: 

- pilnībā nodrošināt kokmateriālu izsekošanas sistēmas darbību un pabeigt tiesību aktu 
pārskatīšanu attiecībā uz sankcijām mežsaimniecības jomā; 

- grozīt attiecīgos tiesību aktus, lai novērtētu mežu apsaimniekošanas plānu ietekmi uz 
vidi, un pārskatīt jau pieņemtos tiesību aktus, lai tos saskaņotu ar ES tiesību aktiem; 

- pabeigt iesāktās procedūras saistībā ar sabiedrības piekļuvi informācijai, kas meža 
apsaimniekošanas plānos attiecas uz vidi. 

Lai gan panākts zināms progress, Rumānija nav izpildījusi visas iepriekš minētās saistības:

3 Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas 
aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–50. lpp.
4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/42/EK (2001. gada 27. jūnijs) par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu, OV L 197, 21.7.2001., 30.–37. lpp.
5 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu 
aizsardzību, OV L 20, 26.1.2010., 7.–25. lpp..
6 INFR(2020)2033.
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- attiecībā uz ES Kokmateriālu regulas7 īstenošanu Rumānijas iestādes pabeigusi uzlabot 
savu kokmateriālu izsekošanas sistēmu (Sumal 2.0), kas ir spēkā kopš 2021. gada janvāra 
beigām;

- sankciju jomā ar pārskatīto Meža apsaimniekošanas kodeksu ieviesa virkni jaunu 
sankciju attiecībā uz koksnes ieguvi, nosūtīšanu un transportēšanu. Tomēr process nav pabeigts, 
jo vēl nav noslēgta sankciju pārskatīšana saistībā ar kokmateriālu izsekošanas sistēmas 
izmantošanu;

- vairākas reizes ir atlikta ministrijas rīkojuma projekta pieņemšana, ar ko organizēs mežu 
apsaimniekošanas plānu vides ietekmējuma novērtējuma procedūras. Šīs atlikšanas dēļ mežu 
apsaimniekošanas plānu pārskatīšana vēl nav sākusies;

- Rumānijas iestādes pēc satelītattēlu novērtēšanas vēl nav iesniegušas vispārēju plānu 
degradēto teritoriju atjaunošanai;

- visbeidzot, Rumānijas iestādes apņēmās nodrošināt piekļuvi mežu apsaimniekošanas 
plāniem un ir sākušas tos publiskot. 

Komisija pašlaik izvērtē pieejamo informāciju un pierādījumus un nevilcināsies veikt 
turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES vides tiesību aktiem.

Visbeidzot, ES nav kompetenta izmeklēt vai saukt pie atbildības krimināllietās, piemēram, par 
slepkavību dalībvalstīs. Tā ir Rumānijas iestāžu kompetence un tai ir pienākums pieņemt 
atbilstīgus pasākumus, ar kuriem apkarot nelikumīgu mežizstrādi un aizsargāt vides aizstāvjus.

Secinājums

Rumānijas iestādēm pēc iespējas drīzāk jāstiprina centieni apkarot nelikumīgu mežizstrādi. 
Komisija turpinās ļoti cieši uzraudzīt ES vides aizsardzības tiesību aktu īstenošanu un izpildi 
saistībā ar mežsaimniecības darbībām Rumānijā un vajadzības gadījumā nevilcināsies veikt 
turpmākus pasākumus.

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko 
nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus 
(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 295, 12.11.2010., 23.–34. lpp.


