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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Dr. Farkas István, magyar állampolgár által a Magyar Természetvédők Szövetsége 
nevében benyújtott 0727/2006sz. petíció az Európai Beruházási Bank részéről a 
közösségi alapelvekkel ellentétesen egy bevásárlóközpont építéséhez nyújtott kölcsönről.

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az Európai Beruházási Bank által két magyarországi 
bevásárlóközpont megépítéséhez nyújtott – ideértve a győri Árkád áruházat is – több millió 
eurós kölcsön ellen. Véleménye szerint a kérdéses bevásárlóközpontok egyáltalán nem 
elégítik ki az emberek szükségleteit, illetve megfosztanak a fenntartható városi élet minden 
esélyétől, részben azért, mert a megnövekedett forgalmi dugók, valamint a zöld területek 
számának csökkenése által közvetetten környezetszennyezést okoznak, másrészt pedig azért, 
mert az ezekben működő vállalkozások javarészt külföldi tulajdonban vannak, így ártanak a 
helyi kereskedőknek. A petíció benyújtója szerint egy ilyen projekt kivitelezéséhez nyújtott 
kölcsön ellentétes az EBB alapokmányában foglaltakkal, miszerint a magánprojektek 
finanszírozása akkor megengedett, ha egyéb finanszírozási forrás nem áll a rendelkezésre, 
valamint sérti az Európai Unió hatodik környezetvédelmi cselekvési programját, mivel a 
környezeti hatásvizsgálatok nem voltak megfelelőek, és a projekt nem az egészséges 
életminőséget szolgálja. A petíció benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy 
vizsgálja meg a kérdéses projekt finanszírozásának körülményeit, és tegyen intézkedéseket az 
EBB alapokmányában foglaltakkal ellentétes beruházások finanszírozásának 
megakadályozása érdekében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól 2007. május 5-én kapott válasz

I. A kölcsön

Az ECE ARCADES projektben öt bevásárlóközpont szerepel, amelyek négy különböző 
országban találhatók: Lengyelországban, Csehországban, Németországban és 
Magyarországon (az egyik központ Pécsett, a másik Győrben). A két magyarországi projektre 
vonatkozó finanszírozási szerződést nem írták alá.

II. Környezetvédelmi kérdések

A projekt egy kiterjedtebb (mintegy 15 hektárt felölelő) városrehabilitációs terv része, 
továbbá egy városi/barnamezős terület (a RAB Rt., volt nehézipari gépgyár területe)
elhanyagolásának elkerülése és megújítása érdekében tett erőfeszítés. Az ipari termelésről a 
városi területek fejlődését elősegítő és vonzerejét növelő szolgáltatási tevékenységekre
történő átállás a korábbi barnamezős területhez képest kevesebb ipari zaj- és 
levegőszennyezést, valamint a környező területeken kedvezőbb vizuális hatást és biztonságot
eredményez.

A környezeti hatásvizsgálatot (KHV) végrehajtották, és a projektben a megfelelő enyhítő 
intézkedések bevezetésre kerültek. A KHV-n túl a projekt megvalósításához szükség van az 
önkormányzat városfejlesztési tervei által előírt és az illetékes helyi hatóság által kiadott 
építési engedélyre, amely csak akkor adható ki, ha a KHV által megállapított tények alapján a 
környezetvédelmi engedély kiadásra került.
A környezeti hatásvizsgálatokról szóló irányelvet (a 97/11/EK és a 2003/35/EK irányelvvel 
módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK irányelv) átültető nemzeti jogszabályok helyes alkalmazását csak olyan 
nemzeti szintű közigazgatási és – szükség esetén – igazságügyi intézmények által lehet 
megbízható módon ellenőrizni, amelyek rendelkeznek a nemzeti jogszabályokhoz szükséges 
tudással és gyakorlattal, valamint jól ismerik a projektben szereplő terület környezetét.
A petíció azt sugallja, hogy a nemzeti jogszabályok előírásait megsértették, azonban nem ad 
tájékoztatást a petíció benyújtójának intézkedéseiről, hogy például bírósághoz fordult-e a 
környezetvédelmi törvények állítólagos megszegése miatt.

Az EBB szerint azonban a következő kell megállapításokat kiemelni:

- Mivel a győri bevásárlóközpont egy főutak, villamos- és vasútvonalak által alkotott 
háromszögben helyezkedik el, nehezen fogadható el az az érvelés, hogy a 
bevásárlóközpont felelős a levegő- és zajszennyezésért. Komoly érvek szólnak amellett, 
hogy a városközpont közelében lévő bevásárlóközponthoz tartozó számottevően nagy 
parkolóval a projekt csökkenti a forgalmat és a parkolási nehézségeket a belvárosban, és 
ezáltal a levegő- és zajszennyezés is csökken (a gyalogosoknak fenntartott terület kb. 10 
percnyi sétára van, és a bevásárlóközpont tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető). 
Az épület környezetében található, fákkal és növényekkel beültetett terület a városban 
tovább emeli majd az életminőséget.
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- Az ECE, a projektet támogató cég mind a kereskedői infrastruktúra, például a 
bevásárlóközpontok tervezése, kivitelezése és hosszú távú kezelése terén, mind pedig a 
helyi várostervezőkkel és a különböző üzlethelyiségeket bérlő kereskedőkkel kialakított 
kapcsolat terén sikeresnek mondható.

- A nem kormányzati szervezetnek a lakónegyedre vonatkozó megjegyzése nem 
tárgyilagos, mivel a győri bevásárlóközpont egy olyan korábban ipari használatban lévő 
területre épült, ahol a régi gyárépületek lebontását tervezték. Ez hozzájárul majd a szóban 
forgó területen és az azt körülvevő városi területen az ipari használatú helyek 
biztonságosabb és vonzóbb felhasználásához.

III. A helyi kereskedőkre gyakorolt negatív hatás

A bevásárlóközpontokat nem szabad összekeverni a speciális célra kialakított, nagy 
alapterületű hipermarketekkel. A bevásárlóközpontok egész évben nyitva állnak, és 
különböző kereskedők egész sorát vonzzák. A XIX-XX. század fordulójára jellemző belvárosi 
árkádos piacok mai megfelelői ezek, és megfelelő irányítás mellett a társadalmi élet 
helyszínei, illetve a város látványosságai is egyben.

A kereskedői infrastruktúrának a városok fejlesztési tervével megegyező modernizácója az 
Európai Unióban hozzájárul a társadalmi és gazdasági kohézió kialakításához, aminek 
támogatása az EBB alapvető célkitűzéseinek egyike.

A bevásárlóközpont közös létesítményeket és infrastruktúrát biztosít a bérlő kiskereskedők 
számára. A bevásárlóközpontban 125 kisebb bolt található, amelyek tulajdonosi háttere igen 
sokszínű, a helyi vállalkozásoktól a KKV-kon át az országos és nemzetközi kereskedőkig. Ez 
a sokszínűség elősegíti az európai gazdaságok integrációját az által, hogy az áruk könnyen 
eljutnak a vásárlókhoz, ami növeli egy közepes méretű város vonzerejét (a Győrben lakók 
száma mintegy 130 000), illetve közvetve és közvetlenül is munkahelyeket teremt. Az 
üzlethelyiségek mindegyikét teljes infrastruktúrával és kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. víz, 
elektromos áram, szemétszállítás, biztonsági szolgálat) együtt bérelték ki, így a kisebb 
belföldi kiskereskedők és termelők számára is adott a lehetőség arra, hogy a város belsejében
kínálják termékeiket a vásárlóknak anélkül, hogy a beruházás kezdeti költségeit állnák, vagy a 
nem alapvetően fontos feladatok elvégzésére időt vesztegetnének.

IV. Az EBB alapokmányának való megfelelőség

A Bank illetékes testületeinek értékelése szerint ennek a projektnek a finanszírozása 
összhangban áll az EK-Szerződés 267. cikkével. Tekintettel a projekt finanszírozásának az 
EBB alapokmányával való összeegyeztethetőségére, amelynek 18. cikke kimondja, hogy 
„Ezen (EK) Szerződés 267. cikkében meghatározott feladat keretei között a Bank kölcsönt 
nyújt tagjainak, valamint magán- vagy közvállalkozásoknak a tagállamok európai területein 
megvalósítandó beruházási projektekhez annyiban, amennyiben más forrásból megfelelő 
feltételekkel nem állnak rendelkezésre pénzeszközök”, nem világos, hogy a panaszos milyen 
alapon feltételezi azt, hogy „az ECE bevásárlóközpontjainak legalább 95%-át az EBB hitele 
nélkül is fel tudnák építeni, hasonlóan más beruházókhoz”. A Bank álláspontja szerint ez a 
feltételezés a projekt végrehajtójának és az összes versenytársának pénzügyi helyzete, vagyis 
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a magánvállalkozások által nyilvánosságra nem hozott részletek alapos ismerete nélkül nem 
megalapozott.

A Bank felmérte a projekt gazdasági értékét, amelyet pozitívnak minősített (minden projektet 
ki kell értékelni a gazdasági, pénzügyi, technikai és környezetvédelmi életképessége 
szempontjából).

Mivel az EBB általában sosem nyújt a projekt költségeinek 50%-ánál nagyobb kölcsönt, sőt 
az esetek többségében ennél jóval kevesebbet, az általa támogatott összes projektet más 
forrásokból is finanszírozzák. A Bank szerepe az, hogy támogassa azokat a 
tőkebefektetéseket, amelyek az EU politikai célkitűzéseit szolgálják. Hozzájárulásaival 
elősegíti és megkönnyíti ezeknek a prioritást élvező projekteknek a megvalósítását. Az ECE 
ARCADES magyarországi projektjében a Bank támogatja a befektetést, hiszen az jelentős 
javulást eredményez majd Győr városi környezetében. A városi környezetnek és az Európa 
városaiban és vonzáskörzetükben élő polgárok életminőségének javítása összhangban áll az 
EU környezetvédelmi politikáival.


