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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 727/2006, ingediend door dr. István Farkas (Hongaarse nationaliteit), 
namens “Magyar Természetvédők Szövetsége” (Hongaarse Vereniging voor 
Milieubescherming), over een door de Europese Investeringsbank in strijd met de 
communautaire beginselen verstrekt krediet voor de bouw van een winkelcentrum

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen het feit dat de Europese Investeringsbank een miljoenenkrediet 
heeft verstrekt voor de bouw van twee winkelcentra in Hongarije, waaronder het 
winkelcentrum Árkád in Györ. Volgens indiener zijn deze winkelcentra in het geheel niet 
afgestemd op de behoeften van de bewoners en betekenen ze een gemiste kans op een 
duurzame manier van leven in de stad, enerzijds doordat ze door een toename van files 
indirect bijdragen aan verontreiniging van het milieu en leiden tot een verlies aan groene 
ruimten, anderzijds doordat ze vooral plaats bieden aan buitenlandse bedrijven en zodoende 
lokale handelaren schade berokkenen. Volgens indiener is de verstrekking van een krediet 
voor een dergelijk project in strijd met de statuten van de EIB, die bepalen dat particuliere 
projecten alleen mogen worden gefinancierd wanneer geen andere financieringsbronnen 
beschikbaar zijn, en betekent ze een inbreuk op het zesde milieu-actieprogramma van de EU, 
daar de milieueffectbeoordelingen niet naar behoren zijn uitgevoerd en het project niet in het 
belang is van een gezonde leefomgeving. Indiener verzoekt het Europees Parlement de 
financiering van dit project te onderzoeken en maatregelen te treffen om investeringen te 
voorkomen die tegen de statuten van de EIB indruisen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2007
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I. Het krediet

Het project van ECE ARCADES omvat vijf winkelcentra in vier landen: Polen, de 
Tsjechische Republiek, Duitsland en Hongarije (één centrum in Pécs en een ander in Györ). 
Het financieringscontract voor de beide projecten in Hongarije is nog niet getekend. 

II. Milieukwesties
Het project is onderdeel van een groter stedelijk herstelplan (ongeveer 15 hectaren) en is 
bedoeld om een stedelijk inbreidingsgebied (het voormalige terrein van de fabriek voor zware 
voertuigen RAB Rt.) nieuw leven in te blazen en te voorkomen dat ten prooi raakt aan verval. 
Door de overgang van industriële productie naar dienstverlenende activiteiten die tot 
stadsontwikkeling bijdragen en de aantrekkelijkheid van stedelijke gebieden in hun totaliteit 
vergroten, komen het lawaai en de luchtverontreiniging die voorheen door de industrie 
werden veroorzaakt, tot het verleden te behoren, biedt de omgeving een betere aanblik en 
wordt het omliggende gebied veiliger dan met een verlaten fabrieksterrein het geval is. 

De milieueffectbeoordeling is uitgevoerd en in het project zijn maatregelen opgenomen om 
bepaalde effecten te verminderen. Na afronding van de milieueffectbeoordelingsprocedure is, 
zoals door de plannen voor stadsontwikkeling van de gemeente wordt vereist, voor uitvoering 
van het project een bouwvergunning nodig van het plaatselijke bevoegde gezag, en deze kan 
slechts worden verstrekt indien op grond van de resultaten van een 
milieueffectbeoordelingsprocedure een milieuvergunning is afgegeven. 

De correcte toepassing van de nationale wetgeving voor de omzetting van de MER-richtlijn 
(Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG en 2003/35/EG) kan redelijkerwijs 
gesproken alleen worden geverifieerd door de juiste administratieve instellingen en – indien 
nodig – door de juridische instanties op nationaal niveau, die ten eerste over de noodzakelijke 
kennis en praktijkervaring beschikken ten aanzien van de nationale wettelijke bepalingen 
welke in acht dienen te worden genomen, en ten tweede volledig bekend zijn met het 
plaatselijke milieu van het terrein waar het project is gepland.  

In het verzoekschrift wordt gesuggereerd dat er nationale wettelijke voorschriften zijn 
overtreden, maar we worden niet geïnformeerd over eventuele stappen die indiener heeft 
ondernomen om bijvoorbeeld een beroep te doen op wettelijke arbitrage, of te verzoeken om 
een gerechtelijke uitspraak om de veronderstelde overtredingen van de milieuwetten 
ongedaan te maken.

Volgens de milieueffectbeoordeling dient vooral aandacht te worden geschonken aan het 
volgende:

- Gezien het feit dat het winkelcentrum in Györ is gelegen in een driehoek van grote 
wegen en tram- en spoorlijnen, kan het argument van lawaai en luchtverontreiniging 
moeilijk op het winkelcentrum van toepassing worden geacht. Men zou zelfs kunnen 
stellen dat het project, indien er nabij het stadscentrum ten behoeve van het 
winkelcentrum ruime parkeergelegenheid wordt gepland, zal leiden tot een afname 
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van de verkeers- en parkeerproblemen in de binnenstad, waardoor geluidsoverlast en 
luchtverontreiniging worden gereduceerd (het voetgangersgebied ligt op ongeveer 10 
minuten lopen en het winkelcentrum is met openbaar vervoer goed bereikbaar). Een 
parkachtige zone met bomen en planten tussen het gebouw en de rest van de stad zal 
de kwaliteit van het leven in de stad verder verbeteren.

- ECE – waardoor het project wordt geleid – heeft een goede reputatie waar het gaat om 
enerzijds het deugdelijk ontwerpen en uitvoeren, en anderzijds het op langere termijn
beheren van infrastructuren voor de detailhandel zoals winkelcentra, en dat beide in 
goed overleg met plaatselijke stadsplanners en de houders van detailhandelsfirma’s 
van uiteenlopende omvang en herkomst.

- De verwijzing door de NGO naar een woongebied is niet objectief, aangezien het 
winkelcentrum van Györ wordt gebouwd in een gebied dat vroeger een industriële 
bestemming had, en waar oude fabrieksgebouwen moesten worden afgebroken. Het 
project zal bijdragen aan de opwaardering van een voormalig industrieterrein en 
daarmee aan een veiliger en aantrekkelijker gebruik van het gebied zelf én van de 
stedelijke gebieden die daaromheen zijn gelegen. 

III. Negatieve effecten voor lokale handelaren 

Winkelcentra dienen niet te worden verward met gespecialiseerde, ruim opgezette 
supermarkten. Winkelcentra – of shopping malls – zijn gedurende het hele jaar toegankelijk 
en bieden ons winkelstraten met een speciale dienst die zorgdraagt voor het beheer, en 
daarmee voor het goed functioneren en de aantrekkelijkheid van een breed scala aan 
detailhandelszaken. Ze zijn het moderne equivalent van het laatnegentiende-eeuwse concept 
van in de binnensteden gelegen galerijen of arcaden, en mits goed beheerd blijken ze een 
gebied te vormen waar het sociale leven bloeit en dragen ze bij tot de aantrekkelijkheid van 
een stad. 

De  modernisering van de infrastructuren voor de detailhandel, overeenkomstig de plannen 
voor stadsontwikkeling van de gemeente, draagt bij tot de sociale en economische cohesie 
binnen de Europese Unie, een van de kerndoelen die door de EIB worden ondersteund. 

Het winkelcentrum biedt gemeenschappelijke voorzieningen en infrastructuur voor gehuurde 
winkelruimten. Ongeveer 125 kleinere winkels met de meest uiteenlopende soorten eigenaren, 
uiteenlopend van plaatselijke ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen tot 
nationale en internationale detailhandelsfirma’s, zijn in het detailhandelsgebied van het 
winkelcentrum ondergebracht. Door een overzichtelijke en gemakkelijke toegang tot 
goederen levert deze verscheidenheid een bijdrage aan de integratie van de Europese 
economieën. Hierdoor neemt de aantrekkelijkheid van een middelgrote stad toe (Györ heeft 
ongeveer 130.000 inwoners), waardoor er zowel directe als indirecte werkgelegenheid 
ontstaat. Alle winkelruimten worden verhuurd met volledige infrastructuur en alle 
ondersteunende voorzieningen (zoals water, elektriciteit, afvalverwijdering en beveiliging) 
zodat kleinere plaatselijke detaillisten en producenten de kans krijgen om hun producten aan 
klanten binnen de stad aan te bieden zonder de last te hoeven dragen van bouwinvesteringen 
vooraf, of tijd te verliezen aan zaken die niet tot hun kernactiviteiten behoren.  
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IV. Conformiteit met de statuten van de EIB

Volgens de evaluatie door de bevoegde organen van de bank is de financiering van dit project 
niet in strijd met artikel 267 van het EG-Verdrag. Wat betreft de vraag of de financiering van 
het project in overeenstemming is met de statuten van de EIB, waarvan in artikel 18 staat: ‘In 
het kader van de in artikel 267 van het Verdrag omschreven taak, verleent de Bank kredieten 
aan haar leden of aan particuliere of openbare ondernemingen ten behoeve van 
investeringsprojecten, te verwezenlijken op het Europese grondgebied van de Lidstaten, voor 
zover uit andere bronnen voortkomende middelen niet tegen redelijke voorwaarden 
beschikbaar zijn’, is niet duidelijk of de klager in de positie verkeert om aan te nemen dat 
‘minstens 95 procent van de winkelcentra van ECE, net als de winkelcentra van andere 
investeerders, gebouwd kon worden zonder krediet van de EIB’. De bank is van mening dat 
een dergelijke aanname alleen als gefundeerd kan worden beschouwd indien ze is gebaseerd 
op een diepgaande kennis van de financiële situatie van de projectleider en al zijn 
concurrenten, gegevens die door particuliere ondernemingen niet aan het brede publiek ter 
beschikking worden gesteld. 

De bank heeft de economische waarde van het project geëvalueerd en deze positief bevonden 
(alle projecten dienen te worden beoordeeld op hun economische, financiële, technische 
levensvatbaarheid alsmede op hun effecten op het milieu). 

Aangezien er door de EIB nooit kredieten worden verstrekt die meer bedragen dan 50% van 
de kosten van een project, en in de meeste gevallen aanzienlijk minder, worden alle projecten 
waaraan ze steun verleent gedeeltelijk ook uit andere bronnen gefinancierd. Het is de taak van 
de bank om een stimulans te geven aan grote investeringen die de realisering van het EU-
beleid bevorderen. De bijdrage die ze levert, bestaat uit het bieden van faciliteiten voor, en het 
vergemakkelijken van de realisering van dergelijke prioritaire projecten. In dit concrete geval
– het project van ECE ARCADES in Hongarije – wordt de investering door de bank 
ondersteund omdat het zal leiden tot een duidelijke verbetering van de stedelijke 
leefomgeving in Györ. Het verbeteren van het stedelijk milieu en het bieden van een betere 
leefomgeving aan de burgers van de Europese steden en stedelijke agglomeraties stemt 
overeen met het milieubeleid van de EU.


