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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0727/2006, του δρ. István Farkas, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Magyar Természetvédők Szövetsége» (ουγγρική εθνική ένωση οικολόγων), σχετικά με 
δάνειο που χορηγήθηκε κατά παράβαση των κοινοτικών αρχών από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για την κατασκευή εμπορικού κέντρου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη χορήγηση δανείου ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κατασκευή δύο εμπορικών κέντρων στην 
Ουγγαρία, μεταξύ των οποίων το κέντρο Árkád στο Győr. Κατά την άποψή του, τα εν λόγω 
εμπορικά κέντρα δεν ανταποκρίνονται καθόλου στις ανάγκες των πολιτών και καταστρέφουν 
τη δυνατότητα για μια βιώσιμη ζωή στην πόλη, εν μέρει επειδή προκαλούν έμμεσα μόλυνση 
λόγω της αυξημένης κυκλοφοριακής συμφόρησης και της μείωσης των χώρων πρασίνου, και 
εν μέρει επειδή οι επιχειρήσεις τις οποίες στεγάζουν είναι κατά κύριο λόγο αλλοδαπής 
ιδιοκτησίας, προκαλώντας ζημία στους τοπικούς εμπόρους. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
χορήγηση δανείου για την κατασκευή ενός τέτοιου σχεδίου αντιβαίνει στο καταστατικό της 
ΕΤΕπ, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να χρηματοδοτούνται ιδιωτικά σχέδια μόνον εάν δεν 
υπάρχει άλλη διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησής τους, και παραβιάζει το έκτο πρόγραμμα 
δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον, επειδή οι εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ήταν πλημμελείς και το σχέδιο δεν έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο 
αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ζήτημα της χρηματοδότησης 
του σχεδίου και να λάβει μέτρα για την αποτροπή της χρηματοδότησης επενδύσεων που 
αντιβαίνουν στο καταστατικό της ΕΤΕπ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 1 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2007.
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I. Το δάνειο

Το σχέδιο ECE ARCADES περιλαμβάνει πέντε εμπορικά κέντρα σε τέσσερις χώρες: 
Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία και Ουγγαρία (ένα κέντρο στο Pécs και ένα άλλο
στο Györ). Η σύμβαση χρηματοδότησης για τα δύο σχέδια στην Ουγγαρία δεν έχει υπογραφεί
ακόμη.

II. Περιβαλλοντικά ζητήματα

Το σχέδιο συνιστά μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος αστικής αποκατάστασης (περίπου 15 
εκτάρια) και μιας προσπάθειας αναζωογόνησης προκειμένου να αποτραπεί η ερήμωση μιας
αστικής/εγκαταλελειμμένης βιομηχανικής περιοχής (πρώην εργοστάσιο βαρέων οχημάτων
RAB Rt.). Η μετάβαση από τη βιομηχανική παραγωγή σε δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών που ενισχύουν την αστική ανάπτυξη και βελτιώνουν συνολικά της ελκυστικότητα 
των αστικών περιοχών, μειώνει την προηγούμενη βιομηχανική ηχητική και ατμοσφαιρική 
ρύπανση και βελτιώνει την εμφάνιση και την ασφάλεια της περιβάλλουσας περιοχής σε 
σύγκριση με ένα εγκαταλελειμμένο βιομηχανικό τοπίο.

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ολοκληρώθηκε και έχουν εισαχθεί τα
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στο σχέδιο. Μετά τη διαδικασία ΕΠΕ και όπως απαιτείται από
τα πολεοδομικά σχέδια του δήμου, χρειάζεται άδεια ανοικοδόμησης από την αρμόδια τοπική
αρχή, η οποία μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν έχει εκδοθεί περιβαλλοντική άδεια με βάση τα 
ευρήματα μιας διαδικασίας ΕΠΕ, για την υλοποίηση του σχεδίου.
Η ορθή εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας μεταφοράς της οδηγίας ΕΠΕ (οδηγία 85/337/ΕΟΚ
για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ) μπορεί να
επιβεβαιωθεί μόνον από τα αρμόδια διοικητικά και –εάν είναι απαραίτητο− δικαστικά
θεσμικά όργανα σε εθνικό επίπεδο, τα οποία διαθέτουν τόσο τις απαραίτητες γνώσεις όσο και
την πείρα των αντίστοιχων εθνικών νομικών διατάξεων που πρέπει να τηρούνται, καθώς και
πλήρη εξοικείωση με το περιβάλλον του χώρου εκτέλεσης του έργου.Η αναφορά υποστηρίζει
ότι έχουν παραβιαστεί απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, αλλά δεν μας πληροφορεί σχετικά
με τα μέτρα που έχει λάβει ο αναφέρων για προσφυγή, για παράδειγμα, σε διαιτησία ή στη 
δικαιοσύνη για αποκατάσταση των εικαζόμενων παραβιάσεων της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.  

Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστούν τα εξής στοιχεία:

- Δεδομένου ότι το εμπορικό κέντρο στο Györ βρίσκεται σε ένα τρίγωνο κύριων αστικών
οδών, γραμμών τραμ και σιδηροδρόμου, η ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση είναι 
δύσκολο να αποδοθεί στο εμπορικό κέντρο. Θα μπορούσε μάλιστα κανείς να ισχυριστεί
ότι, παρέχοντας ικανό χώρο στάθμευσης για το εμπορικό κέντρο που βρίσκεται κοντά στο
κέντρο της πόλης, το σχέδιο μειώνει τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης στο
κέντρο της πόλης –μειώνοντας έτσι την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση (η 
ζώνη κυκλοφορίας πεζών βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 λεπτών με τα πόδια και το 
εμπορικό κέντρο συνδέεται επαρκώς με τα δημόσια μέσα μεταφοράς). Μια
διαμορφωμένη ζώνη με δέντρα και φυτά μεταξύ του κτιρίου και των άλλων αστικών
περιοχών θα βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα της ζωής στην πόλη.
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- Η ECE – ανάδοχος του έργου− έχει θετικό ιστορικό στον καλό σχεδιασμό, την υλοποίηση
και τη μακροπρόθεσμη διαχείριση υποδομών λιανικού εμπορίου, όπως εμπορικά κέντρα, 
σε συμφωνία τόσο με τον πολεοδομικό σχεδιασμό όσο και με τις απαιτήσεις
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου διαφόρων μεγεθών και προέλευσης.

- Η αναφορά της ΜΚΟ σε κατοικημένη περιοχή είναι μεροληπτική, καθώς το εμπορικό
κέντρο Györ κατασκευάζεται σε περιοχή που προηγουμένως προοριζόταν για
βιομηχανικές χρήσεις, στην οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί κατεδάφιση παλαιών
εργοστασίων. Το εμπορικό κέντρο θα συμβάλει στην αποκατάσταση βιομηχανικών
χώρων, προωθώντας μια ασφαλέστερη και ελκυστικότερη χρήση της συγκεκριμένης 
περιοχής και των γύρω αστικών περιοχών.

III. Αρνητικές επιπτώσεις για τους τοπικούς εμπόρους

Τα εμπορικά κέντρα δεν πρέπει να συγχέονται με τις ειδικευμένες, μεγάλες υπεραγορές. Τα
εμπορικά κέντρα είναι προσβάσιμες καθ’ όλο το έτος και ασφαλείς εμπορικές οδοί με 
υπηρεσίες διαχείρισης που φροντίζουν για τη λειτουργία και την ελκυστικότητά τους, που 
στεγάζουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Αποτελούν τη σύγχρονη μορφή
των κλειστών αγορών ή των εμπορικών στοών του τέλους του 19ου αιώνα και, όταν
τυγχάνουν ορθής διαχείρισης, αποδεικνύονται χώροι κοινωνικής ζωής και θέλγητρα της 
πόλης.

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών λιανικού εμπορίου, σε συμφωνία με τα πολεοδομικά
σχέδια της πόλης, συμβάλλει στις προσπάθειες επίτευξης κοινωνικής και οικονομικής
συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους που
υποστηρίζει η ΕΤΕπ.

Το εμπορικό κέντρο παρέχει κοινές εγκαταστάσεις και υποδομές για εκμισθωμένα
καταστήματα λιανικής πώλησης. Περίπου 125 μικρότερα καταστήματα ποικίλων 
καθεστώτων ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνουν τοπικές επιχειρήσεις, ΜΜΕ, ως και εθνικές και
διεθνείς επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, καταλαμβάνουν τον χώρο του εμπορικού κέντρου.
Αυτή η ποικιλία διευκολύνει την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών οικονομιών μέσω της
διαφανούς και εύκολης πρόσβασης στα εμπορεύματα. Αυτό βελτιώνει την ελκυστικότητα
μιας πόλης μεσαίου μεγέθους (το Györ έχει περίπου 130.000 κατοίκους), δημιουργώντας 
άμεση και έμμεση απασχόληση. Οι χώροι των καταστημάτων εκμισθώνονται όλοι με πλήρη
υποδομή και υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, αποκομιδή 
απορριμμάτων και ασφάλεια), οπότε παρέχεται η ευκαιρία σε μικρότερες τοπικές 
επιχειρήσεις λιανεμπορίου και σε παραγωγούς να προσφέρουν τα προϊόντα τους στους 
καταναλωτές εντός της πόλης, χωρίς την επιβάρυνση της επένδυσης εκκίνησης για
εξασφάλιση ακινήτου ή το χάσιμο χρόνου σε παρεπόμενες δραστηριότητες.

IV. Συμμόρφωση με το καταστατικό της ΕΤΕπ

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων οργάνων της Τράπεζας, η χρηματοδότηση αυτού
του σχεδίου γίνεται σε συμμόρφωση με το άρθρο 267 της συνθήκης ΕΚ. Όσον αφορά τη
συμμόρφωση της χρηματοδότησης του σχεδίου με το καταστατικό της ΕΤΕπ, που αναφέρει
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στο άρθρο 18 ότι «στο πλαίσιο της αποστολής που ορίζει το άρθρο 267 της Συνθήκης, η 
Τράπεζα χορηγεί πιστώσεις στα μέλη της ή σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις για σχέδια 
επενδύσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα ευρωπαϊκά εδάφη των κρατών μελών, 
εφόσον δεν παρέχονται με λογικούς όρους μέσα προερχόμενα από άλλες πηγές», δεν είναι 
σαφές επί ποιας βάσης είναι σε θέση ο καταγγέλλων να υποθέτει ότι «τουλάχιστον το 95% 
των εμπορικών κέντρων της ECE θα μπορούσε να κατασκευαστεί χωρίς δάνειο της ΕΤΕπ, 
όπως τα εμπορικά κέντρα άλλων επενδυτών». Κατά την άποψη της Τράπεζας, μια τέτοια
υπόθεση θα μπορούσε να τεκμηριωθεί μόνο εάν βασιζόταν σε βαθιά γνώση της οικονομικής 
κατάστασης του αναδόχου του έργου και όλων των ανταγωνιστών του, στοιχεία που οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν καθιστούν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.

Η Τράπεζα έχει εκτιμήσει την οικονομική αξία του σχεδίου και την έκρινε θετική (όλα τα
σχέδια πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική
και περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους).

Καθώς η ΕΤΕπ κανονικά δεν δανείζει ποτέ περισσότερο από το 50% του κόστους ενός έργου, 
και στις περισσότερες περιπτώσεις πολύ λιγότερο, όλα τα σχέδια που υποστηρίζει
χρηματοδοτούνται εν μέρει από άλλες πηγές. Ο ρόλος της Τράπεζας είναι να ενθαρρύνει την
επένδυση κεφαλαίου που προάγει τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ. Η συνεισφορά της
συνίσταται στη διευκόλυνση της υλοποίησης τέτοιων σχεδίων προτεραιότητας. Στην
περίπτωση του σχεδίου της ECE ARCADES στην Ουγγαρία, η Τράπεζα υποστηρίζει την 
επένδυση, καθώς θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στο αστικό περιβάλλον του Györ. Η
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών στις πόλεις και τα
πολεοδομικά συγκροτήματα της Ευρώπης συμφωνεί με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ.
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