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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0727/2006 złożona przez dra Istvána Farkasa (Węgry), w imieniu „Magyar 
Természetvédők Szövetsége” (Węgierskiego Towarzystwa Obrońców Przyrody), 
w sprawie pożyczki na budowę centrum handlowego udzielonej przez Europejski Bank 
Inwestycyjny niezgodnie z zasadami wspólnotowymi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw w związku z udzieleniem przez Europejski Bank 
Inwestycyjny pożyczki w wysokości kilku milionów euro na budowę dwóch centrów 
handlowych na Węgrzech, w tym centrum Árkád w Győr. Zdaniem składającego petycję 
centra te nie odpowiadają potrzebom społeczeństwa i przekreślają szansę na zrównoważone 
życie w miastach, ponieważ przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska w wyniku 
zwiększenia liczby zatorów drogowych i zmniejszenia powierzchni terenów zielonych, 
a ponadto podmioty prowadzące w nich swoją działalność to głównie firmy zagraniczne, co 
stanowi zagrożenie dla lokalnych handlowców. Składający petycję twierdzi, że udzielenie 
pożyczki na realizację tego rodzaju projektu jest sprzeczne ze Statutem EBI, zgodnie 
z którym prywatne projekty mogą być finansowane, jeżeli nie jest możliwe uzyskanie 
środków z innych źródeł, jak również stanowi naruszenie szóstego wspólnotowego programu 
działań w zakresie środowiska naturalnego, ponieważ oceny oddziaływania na środowisko nie 
były odpowiednio przeprowadzone, a sam projekt nie służy zdrowej jakości życia. Składający 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sprawy finansowania 
wspomnianego projektu i podjęcie działań, które zapobiegną przypadkom udostępniania 
środków na inwestycje sprzeczne ze Statutem EBI.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 1 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 5 maja 2007 r.
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I. Pożyczka

Na przedsięwzięcie o nazwie ECE ARCADES składa się pięć centrów handlowych 
w czterech krajach: Polsce, Czechach, Niemczech i Węgrzech (jedno centrum handlowe 
w Pécs i drugie w Györ). Umowa finansowa dotycząca dwóch przedsięwzięć na Węgrzech 
nie została jeszcze podpisana.

II. Sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego

Przedsięwzięcie stanowi część szerszego miejskiego planu rekultywacji terenu (o powierzchni 
ok. 15 ha) oraz wysiłku rewitalizacyjnego mającego na celu uniknięcie pustynnienia obszaru 
miejskiego/terenu przeznaczonego pod ponowną zabudowę (dawna fabryka pojazdów 
ciężarowych RAB Rt.). Przejście od produkcji przemysłowej w stronę działalności usługowej 
wspomagającej rozwój miejski i podnoszącej ogólną atrakcyjność obszarów miejskich 
zmniejsza hałas związany z produkcją przemysłową i zanieczyszczenie powietrza, a ponadto 
podnosi walory wizualne i bezpieczeństwo otoczenia w porównaniu z opuszczonymi terenami 
przeznaczonymi pod ponowną zabudowę.

Przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko naturalne (OOŚ), a w projekcie ujęto
odpowiednie środki ochronne. Zgodnie z procedurą OOŚ i wymogami zawartymi 
w lokalnych planach rozwoju strefy miejskiej, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania 
pozwolenia na budowę od właściwych miejscowych władz, które może zostać wydane tylko 
pod warunkiem otrzymania zezwolenia od władz ds. ochrony środowiska naturalnego, 
udzielanego na podstawie wniosków z procedury OOŚ. 
Właściwe stosowanie ustawodawstwa krajowego transponującego dyrektywę OOŚ 
(dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne zmieniona dyrektywami 
97/11/WE i 2003/35/WE) może zostać rozsądnie zweryfikowane jedynie przez właściwe 
instytucje administracyjne oraz – jeśli to konieczne – przez instytucje sądownicze działające 
na szczeblu krajowym, które posiadają zarówno potrzebną wiedzę i praktykę z zakresu 
właściwych przepisów, jak i pełną znajomość lokalnego środowiska naturalnego na terenie 
przedsięwzięcia. 
Składający petycję sugeruje, że pogwałcono państwowe wymogi legislacyjne, co jednak nie 
informuje nas o środkach podjętych przez niego w celu, na przykład, odwołania się do 
prawnego arbitrażu lub wyroków sądów w celu przerwania rzekomego łamania przepisów 
o ochronie środowiska naturalnego.

Według EBI należy jednak podkreślić następujące aspekty:

- Zważywszy, że centrum handlowe w Györ mieści się w obrębie trójkąta wyznaczanego 
przez główne drogi miejskie oraz linie tramwajowe i kolejowe, argument związany 
z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem trudno wiązać z działalnością centrum 
handlowego. Można by nawet twierdzić, że poprzez zapewnienie sporej przestrzeni 
parkingowej przy centrum handlowym ulokowanym w pobliżu centrum miasta, 
przedsięwzięcie wpływa na zmniejszenie ruchu ulicznego i problemów z parkowaniem 
w śródmieściu, co z kolei ogranicza zanieczyszczenie powietrza i hałas (strefa dla 
pieszych oddalona jest o 10 minut drogi, a centrum handlowe ma dobre połączenie 
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z siecią transportu publicznego). Tereny zielone porośnięte drzewami i innymi roślinami, 
oddzielające budynek od innych obszarów miejskich, dodatkowo podniosą jakość życia 
w mieście.

- ECE – organizator przedsięwzięcia – może się poszczycić udanymi osiągnięciami 
z zakresu dobrego projektowania, realizacji i długotrwałego zarządzania infrastrukturami 
handlu detalicznego, takimi jak centra handlowe, które odpowiadają zarówno miejskim 
planistom, jak i detalicznym dzierżawcom różnej wielkości i pochodzenia.

- Odniesienie organizacji pozarządowej do obszaru mieszkalnego jest chybione, ponieważ 
centrum handlowe Györ mieści się na terenie uprzednio przeznaczonym do celów 
przemysłowych, na którym planowano wyburzenie starych fabryk. Budowa centrum 
handlowego przyczyni się do rewitalizacji terenów przemysłowych z myślą 
o bezpieczniejszym i bardziej atrakcyjnym wykorzystaniu przedmiotowego obszaru oraz 
okolicznych terenów miejskich.

III. Negatywne oddziaływanie na miejscowych handlowców

Nie można mylić centrów handlowych z wyspecjalizowanymi wielkopowierzchniowymi 
hipermarketami. Centra handlowe są dostępne przez cały rok i zaopatrują główne ulice 
w funkcjonalne i atrakcyjne punktu usługowe przeznaczone dla szerokiej rzeszy różnych 
klientów detalicznych. Stanowią nowoczesną formę śródmiejskich galerii lub pasaży 
handlowych z końca XIX wieku i, jeśli są dobrze zarządzane, stają się w ośrodkami życia 
społecznego i miejską atrakcją.

Modernizacja infrastruktur sprzedaży detalicznej w zgodzie z lokalnymi planami 
zagospodarowania przestrzennego stanowi wkład w wysiłki czynione na rzecz społecznej 
i gospodarczej spójności w Unii Europejskiej, będącej jednym z najważniejszych celów 
wspieranych przez EBI.

Centrum handlowe udostępnia obiekty użyteczności publicznej oraz infrastrukturę dla 
dzierżawców prowadzących punkty sprzedaży detalicznej. Detaliczną przestrzeń centrum 
handlowego wypełnia około 125 mniejszych sklepów należących do różnych właścicieli: od 
przedsiębiorstw lokalnych, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, aż po detalicznych 
sprzedawców krajowych i międzynarodowych. Tak urozmaicony skład ułatwia integrację 
europejskich gospodarek poprzez przejrzysty i łatwy dostęp do towarów. Zwiększa to 
atrakcyjność średniej wielkości miasta (Györ ma około 130 000 mieszkańców), bezpośrednio 
i pośrednio tworząc nowe miejsca pracy. Powierzchnie sklepowe są dzierżawione wraz 
z pełną infrastrukturą i zapleczem (np. wodą, energią elektryczną, wywozem śmieci 
i ochroną), dzięki czemu stwarzają mniejszym rodzimym sprzedawcom i producentom 
detalicznym okazję do oferowania konsumentom produktów w śródmieściu, oszczędzając im 
obciążeń związanych z inwestowaniem w budowę własnych placówek lub trwonienia czasu 
na działalność inną niż podstawowa.

IV. Zgodność ze statutem EBI

Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez właściwe organy Banku, finansowanie 
przedmiotowego przedsięwzięcia pozostaje w zgodzie z art. 267 Traktatu WE. Jeśli chodzi 
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o zgodność finansowania przedsięwzięcia ze Statutem EBI, który w art. 18 stanowi, że
„W ramach zadania wskazanego w art. 267 niniejszego Traktatu (WE) Bank udziela pożyczek 
swoim członkom bądź przedsiębiorstwom prywatnym lub publicznym na projekty 
inwestycyjne, które mają zostać zrealizowane na europejskim terytorium państw 
członkowskich, o ile nie jest możliwe uzyskanie środków z innych źródeł na rozsądnych 
warunkach”, nie jest jasne, na jakiej podstawie składający petycję zakłada, że „co najmniej 95 
procent centrów handlowych ECE powinno być budowane bez wykorzystywania pożyczki 
EBI, podobnie jak w przypadku centrów handlowych innych inwestorów”. Według Banku 
takie przypuszczenie mogłoby być uzasadnione jedynie w przypadku posiadania przez 
składającego petycję szczegółowych informacji na temat sytuacji finansowej organizatora 
przedsięwzięcia i wszystkich jego konkurentów, których prywatne przedsiębiorstwa nie 
udostępniają opinii publicznej.

Bank pozytywnie ocenił wartość ekonomiczną przedsięwzięcia (wszystkie przedsięwzięcia 
muszą zostać ocenione pod względem rentowności ekonomicznej, finansowej, technicznej 
i zgodności z wymogami ochrony środowiska naturalnego). 

Ponieważ EBI z reguły nigdy nie udziela pożyczek przekraczających 50% kosztu 
przedsięwzięcia, a w większości przypadków kwota pożyczki jest znacznie mniejsza, 
wszystkie wspierane przez niego przedsięwzięcia są częściowo finansowane z innych źródeł. 
Rola Banku polega na wspieraniu inwestycji kapitałowych, które promują cele polityki UE. 
Jego wkład polega na ułatwianiu realizacji takich priorytetowych przedsięwzięć. 
W przypadku przedsięwzięcia ECE ARCADES na Węgrzech, Bank wspiera inwestycję, 
ponieważ przyczyni się ona do znacznego ulepszenia środowiska miejskiego w Györ. 
Ulepszanie środowiska miejskiego i podnoszenie jakości życia obywateli w miastach 
i konurbacjach Europy pozostaje w zgodzie z politykami UE w dziedzinie środowiska.


