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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0727/2006 af Dr. István Farkas, ungarsk statsborger, for "Magyar 
Természetvédők Szövetsége" (den nationale ungarske forening for 
bevaringstilhængere), om et lån ydet i strid med Fællesskabets principper af Den 
Europæiske Investeringsbank til bygning af et indkøbscenter

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod ydelsen af et lån på flere millioner euro af Den Europæiske 
Investeringsbank til bygningen af to indkøbscentre i Ungarn, herunder Árkád-centret i Győr.
Efter hans mening opfylder disse indkøbscentre slet ikke befolkningens behov og ødelægger 
chancerne for bæredygtigt byliv, til dels fordi de indirekte skaber forurening som følge af 
flere trafikpropper og færre grønne områder, og til dels fordi virksomhederne i indkøbscentret 
for det meste er udenlandsk ejede og dermed skader de lokale næringsdrivende. Ifølge 
andrageren er ydelsen af et lån til bygningen af et sådant projekt i strid med EIB's statut, i 
henhold til hvilken private projekter kan finansieres, hvis de ikke har andre finansieringskilder 
til rådighed, og overtræder EU's sjette miljøhandlingsprogram, eftersom vurderingerne af 
indvirkningen på miljøet var utilstrækkelige, og projektet ikke tilgodeser en sund livskvalitet.
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge finansieringen af projektet og 
træffe foranstaltninger til at forhindre finansiering af investeringer, der er i strid med EIB's 
statut.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2007.

"I. Lånet
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ECE ARCADES-projektet omfatter fem indkøbscentre i fire lande: Polen, Den Tjekkiske 
Republik, Tyskland og Ungarn (ét center i Pécs og det andet i Györ). Finanskontrakten for de 
to projekter i Ungarn er ikke blevet underskrevet endnu.

II. Miljøspørgsmål

Projektet er en del af en større byfornyelsesplan (ca. 15 ha) og en genopbygningsindsats for at 
forhindre ørkendannelse i et byområde/forladt industriområde (tidligere tilhørende RAB Rt., 
en fabrik, der fremstillede tunge køretøjer). Skiftet fra industriproduktion til serviceaktiviteter 
til støtte for byudviklingen og forbedring af byområdernes generelle tiltrækning reducerer den 
tidligere industristøj og luftforurening og forbedrer det omkringliggende områdes udseende 
og sikkerhed i sammenligning med et forladt industriområde.

Vurderingen af indvirkningen på miljøet (VVM) blev afsluttet, og der blev iværksat passende 
afhjælpende foranstaltninger i projektet. Efter VVM-proceduren og som krævet i kommunens 
byudviklingsplaner er der brug for en byggetilladelse fra den kompetente lokale myndighed, 
som kun kan gives, hvis der er udstedt en miljøtilladelse på grundlag af resultaterne af en 
VVM-procedure, med henblik på projektgennemførelse.
Den korrekte anvendelse af den nationale lovgivning, som gennemfører VVM-direktivet 
(direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF), kan kun rimeligt godkendes af de 
passende administrative og, om nødvendigt, retslige institutioner på nationalt plan, som har 
både den nødvendige viden og øvelse med hensyn til de respektive nationale bestemmelser, 
der skal overholdes, samt fuldt kendskab til det lokale miljø på projektstedet.
I andragendet antydes det, at de nationale lovfæstede krav er blevet overtrådt, men det 
indeholder ingen oplysninger om, hvilke foranstaltninger andrageren har truffet for f.eks. at 
anvende voldgift eller domstolsprøvelse for at afhjælpe de påståede brud på miljølovene.  

Ifølge EIB bør følgende elementer imidlertid fremhæves:

- I lyset af at indkøbscentret i Györ er placeret i en trekant af hovedveje, sporvogns- og 
jernbanelinjer, er argumentet om luft- og støjforurening vanskeligt at anvende i 
forbindelse med indkøbscentret. Man kunne endda anføre, at projektet ved at tilvejebringe 
mange parkeringspladser til indkøbscentret tæt på byens centrum, reducerer trafik- og 
parkeringsproblemerne i den indre by, hvilket dermed reducerer luft- og støjforureningen 
(fodgængerområdet ligger i ca. 10 minutters gåafstand, og indkøbscentret har gode 
forbindelser til den offentlige transport). Et landskabsområde med træer og planter mellem 
bygningen og andre byområder vil styrke livskvaliteten i byen yderligere.

- Projektlederen ECE har haft positive resultater både mht. til udformning, gennemførelse 
og langsigtet forvaltning af detailinfrastrukturer såsom indkøbscentre, både på linje med 
de lokale byplanlæggere og butikslejere af forskellige størrelser og oprindelser.

- Ngo'ernes henvisning til et beboelsesområde er ensidig, fordi Györ-indkøbscentret er 
bygget i et område, der tidligere blev anvendt til industri, hvor gamle fabrikker skulle 
nedrives. Det vil bidrage til retableringen af industriområder til en mere sikker og attraktiv 
anvendelse af det pågældende område og de omkringliggende byområder.
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III. Negativ indvirkning på de lokale næringsdrivende

Indkøbscentre bør ikke forveksles med store specialiserede hypermarkeder. Indkøbscentre er 
åbne hele året og fungerer som sikre gågader med en administration, der arbejder for, at en 
lang række forskellige detailhandlere kan fungere og er tiltrækkende. De er den moderne form 
af gallerier eller arkader i de indre byer fra starten af det 19. århundrede, og, hvis de 
administreres korrekt, kan de være et område med socialt liv og en attraktion i byen.

Moderniseringen af detailinfrastrukturer, på linje med byens byudviklingsplaner, bidrager til 
bestræbelserne på at opnå social og økonomisk samhørighed i Den Europæiske Union, hvilket 
er et af de hovedmål, som EIB støtter.

Indkøbscentret indeholder fælles faciliteter og infrastruktur for lejede detailbutikker. Omkring 
125 mindre butikker med en blanding af ejerforhold fra lokale virksomheder og SMV'er til 
nationale og internationale detailhandlere optager detailområdet i indkøbscentret. Denne 
blanding fremmer integrationen af europæiske økonomier gennem gennemsigtig og let 
adgang til varer. Dette gør en mellemstor by mere attraktiv (Györ har ca. 130.000 indbyggere) 
og skaber dermed direkte og indirekte beskæftigelse. Butiksområderne er alle udlejet med fuld 
infrastruktur og støttetjenester (dvs. vand, elektricitet, affaldshåndtering og sikkerhed), hvilket 
giver små indenlandske detailhandlere og producenter mulighed for at tilbyde deres produkter 
til forbrugere i byen uden først at skulle investere i bygninger eller bruge tid på andre 
aktiviteter end deres kerneaktiviteter.

IV. Forenelighed med EIB's statut

Ifølge bankens kompetente organers vurdering er finansieringen af dette projekt på linje med 
EF-traktatens artikel 267. Hvad angår projektfinansieringens forenelighed med EIB's statut, 
hvor det i artikel 18 hedder, at "Inden for rammerne af de opgaver, som er nævnt i traktatens 
artikel 267, yder Banken lån til sine medlemmer eller til private eller offentlige virksomheder 
til investeringsprojekter, der påtænkes udført på medlemsstaternes europæiske områder, i det 
omfang midler ikke kan fremskaffes på rimelige vilkår fra andre kilder", fremgår det ikke 
klart, på hvilket grundlag sagsøger kan antage, at "mindst 95 % af ECE-indkøbscentrene 
kunne bygges uden et EIB-lån, ligesom andre investorers indkøbscentre". Efter bankens 
mening findes der kun et rimeligt grundlag for en sådan antagelse, hvis den var baseret på en 
indgående viden om projektlederens og alle hans konkurrenters finansielle situation, hvilket er 
oplysninger som private virksomheder ikke stiller til rådighed for offentligheden.

Banken har vurderet projektets økonomiske værdi og konkluderet, at den er positiv (alle 
projekter skal vurderes med hensyn til deres økonomiske, finansielle, tekniske og 
miljømæssige gennemførlighed).

Eftersom EIB normalt aldrig låner mere end 50 % af projektets omkostninger, og i mange 
tilfælde langt mindre, finansieres alle de projekter, den støtter, delvist af andre kilder.
Bankens opgave er at opmuntre kapitalinvesteringer, der understøtter EU's politiske mål.
Dens bidrag er at fremme og forenkle gennemførelsen af sådanne prioriterede projekter. I 
tilfældet med ECE ARCADES-projektet i Ungarn støtter banken investeringen, fordi den vil 
skabe store forbedringer i Györs bymiljø. Forbedring af bymiljøet og indbyggernes 
livskvalitet i Europas byer og byområder er i tråd med EU's miljøpolitikker."


