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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0727/2006, adresată de Dr. István Farkas, de cetăţenie maghiară, în numele 
„Magyar Természetvédők Szövetsége” (Societatea Naţională Maghiară a 
Conservatorilor), privind un credit acordat cu încălcarea principiilor Comunităţii de 
către Banca Europeană de Investiţii pentru construirea unui centru comercial.

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul protestează împotriva acordării unui credit în valoare de mai multe milioane de 
euro de către Banca Europeană de Investiţii pentru construirea unui număr de două centre 
comerciale în Ungaria, incluzând centrul Árkád din Győr. În opinia sa, aceste centre 
comerciale nu corespund deloc nevoilor persoanelor şi afectează şansa unei vieţi durabile a 
oraşului, parţial deoarece cauzează în mod indirect poluare ca urmare a traficului sporit şi 
reducerii numărului de spaţii verzi, şi parţial deoarece societăţile găzduite reprezintă în 
general comercianţi străini, afectând astfel comercianţii locali. Conform petiţionarului, 
acordarea unui credit pentru construirea unui asemenea proiect este contrară Statutului BEI,
proiectele private putând fi finanţate în lipsa altor surse de finanţare disponibile pentru 
acestea, şi încalcă al şaselea program de acţiune UE pe probleme de mediu, deoarece 
evaluările de impact asupra mediului erau necorespunzătoare, iar proiectul nu este în interesul 
unei calităţi sănătoase de viaţă. Petiţionarul solicită Parlamentului European investigarea 
finanţării proiectului şi intervenţia în scopul prevenirii finanţării investiţiilor care contravin 
Statutului BEI. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2007.

I. Creditul

Proiectul ECE ARCADES constă în cinci centre comerciale în patru ţări: Polonia, Republica 
Cehă, Germania şi Ungaria (un centru în Pécs şi altul în Györ). Contractul de finanţare pentru 
cele două proiecte din Ungaria nu a fost încă semnat.

II. Probleme de mediu

Proiectul face parte dintr-un plan mai larg de reabilitare urbană (aproximativ 15 ha) şi un efort 
de revitalizare pentru evitarea transformării în deşert a unei zone urbane/teren viran (fosta 
fabrică de maşini grele RAB Rt.). Trecerea de la producţia industrială la activităţile de servicii
care susţin dezvoltarea urbană şi sporirea atractivităţii generale a zonelor urbane reduce 
poluarea industrială sonoră şi a aerului şi îmbunătăţeşte impactul vizual şi siguranţa zonei 
înconjurătoare, comparativ cu un câmp abandonat.

Evaluarea impactului de mediu (EIM) a fost finalizată iar măsurile adecvate de limitare au 
fost introduse în proiect. În urma procedurii EIM şi conform cerinţelor planurilor municipale 
de dezvoltare urbană, o autorizaţie de construcţie eliberată de autoritatea locală competentă, 
care poate fi acordată numai în baza obţinerii autorizaţiei de mediu în baza rezultatelor 
procedurii EIM, se impune pentru implementarea proiectului. 
Aplicarea corectă a legislaţiei naţionale care transpune Directiva privind EIM (Directiva
85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 
modificată de Directivele 97/11/CE şi 2003/35/CE) poate fi verificată în mod rezonabil numai 
de către instituţiile relevante administrative şi – în funcţie de caz – judiciare la nivel naţional 
care deţin şi cunoştinţele şi practica necesare privind dispoziţiile naţionale respective care 
trebuie respectate, precum şi cunoaşterea integrală a mediului local al locului proiectului. 
Petiţia sugerează că cerinţele legislative naţionale au fost încălcate, dar nu indică măsurile 
luate de petiţionar privind, de exemplu, recurgerea la arbitrajul legal sau la deciziile 
instanţelor pentru corectarea pretinselor încălcări ale legislaţiei în domeniul mediului.  

Conform BEI, ar trebui totuşi subliniate următoarele elemente:

- Datorită faptului că centrul comercial din Györ este situat la intersecţia a trei drumuri 
principale ale oraşului, linii de tramvai şi feroviare, argumentul legat de poluarea sonoră şi 
a aerului este dificil de atribuit centrului comercial. Se poate afirma că, asigurând spaţii 
considerabile de parcare pentru centrul comercial situat în apropierea centrului oraşului, 
proiectul reduce problemele de trafic şi de parcare din interiorul oraşului – astfel reducând 
poluarea sonoră şi a aerului (zona pietonală este situată la 10 minute distanţă, iar centrul 
comercial este bine conectat la transportul în comun). O zonă verde cu pomi şi plante 
dintre clădire şi alte zone urbane va îmbunătăţi în plus calitatea vieţii din oraş.

- ECE – promotorul proiectului – prezintă un palmares pozitiv privind proiectarea, aplicarea
şi administrarea pe termen lung a infrastructurilor de vânzare cu amănuntul, precum
centrele comerciale, în conformitate cu proiectanţii urbani locali şi chiriaşii de diferite 
dimensiuni şi origini.
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- Referirea ONG la o zonă rezidenţială părtinitoare, deoarece centrul comercial din Györ se 
construieşte într-o zonă anterior dedicată utilizării industriale, unde urmau să se deruleze 
demolări ale vechilor întreprinderi. Acesta va contribui la recuperarea sitului industrial 
printr-o utilizare mai sigură şi mai atractivă a zonei vizate şi a zonelor urbane 
înconjurătoare.

III. Impactul negativ asupra comercianţilor locali

Centrele comerciale nu ar trebui confundate cu hipermagazinele specializate, de dimensiuni 
mari. Centrele comerciale sunt accesibile întregul an şi asigură reţelei de subunităţi un 
serviciu de management pentru funcţionarea şi atractivitatea unei game largi de diverşi 
comercianţi cu amănuntul. Acestea reprezintă o formă modernă a galeriilor din interiorul 
oraşului sau conceptelor de pasaje comerciale de la finele secolului IXX şi, în cazul unei bune 
administrări, se dovedesc a fi o zonă de viaţă socială şi atracţie a oraşului. 

Modernizarea infrastructurilor de vânzare cu amănuntul, în conformitate cu planurile de 
dezvoltare urbană ale oraşului, contribuie la eforturile de coeziune socială şi economică în 
Uniunea Europeană, unul dintre obiectivele centrale susţinute de BEI.

Centrul comercial asigură instalaţii şi infrastructură comune pentru spaţiile comerciale 
închiriate. 125 de magazine mai mici cu o gamă diversă de participaţii ale întreprinderilor 
locale, IMM-uri, până la comercianţi cu amânuntul naţionali şi internaţionali, ocupă spaţiul 
centrului comercial. Acest amestec facilitează integrarea economiilor europene printr-un 
acces transparent şi facil al bunurilor. Aceasta sporeşte atractivitatea unui oraş mediu (Györ 
are 130 000 locuitori), creând locuri de muncă directe şi indirecte. Toate spaţiile de magazin 
sunt închiriate cu servicii depline de infrastructură şi asistenţă (de exemplu, apă, electricitate, 
preluare a deşeurilor şi pază), acordând astfel posibilitatea micilor comercianţi şi producători 
naţionali să îşi ofere produsele către consumatori în interiorul oraşului, fără investiţii directe 
în mortar şi cărămizi, sau timp necesar pentru activităţile secundare.

IV. Conformitatea cu statutul BEI

Conform evaluării efectuate de organismele competente ale băncii, finanţarea acestui proiect 
respectă articolul 267 din Tratatul CE. Cu privire la respectarea de către finanţarea proiectului 
a Statutului BEI, care la articolul 18 prevede că „în cadrul sarcinii prevăzute la articolul 267 
din prezentul tratat (CE), Banca acordă credite membrilor săi sau societăţilor private sau
publice pentru proiecte de investiţii care se desfăşoară pe teritoriile europene ale statelor 
membre, în măsura în care nu sunt disponibile fonduri din alte surse, în condiţii rezonabile”, 
nu este clar pe ce temeiuri reclamantul presupune că „cel puţin 95 de procente din centrele 
comerciale ECE pot fi construite fără un credit BEI, ca şi centrele comerciale ale altor 
investitori”. În opinia Băncii, această ipoteză ar putea fi fundamentată numai dacă s-ar baza 
pe o cunoaştere profundă a situaţiei financiare a promotorului proiectului şi a tuturor 
concurenţilor acestuia, detalii pe care întreprinderile private nu le pun la dispoziţia marelui 
public.

Banca a evaluat valoarea economică a proiectului şi a constatat că aceasta este pozitivă (toate 
proiectele trebuie evaluate din punct de vedere al fiabilităţii economice, financiare, tehnice şi 
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de mediu). 

Deoarece, în general, BEI nu creditează mai mult de 50% din costul proiectului, şi în 
majoritatea cazurilor mult mai puţin, toate proiectele susţinute sunt finanţate parţial din alte 
surse. Rolul băncii constă în încurajarea investiţiilor de capital care promovează obiectivele 
politicii UE. Contribuţia acesteia constă în facilitarea şi uşurarea realizării unor asemenea 
proiecte prioritare. În cazul proiectului ECE ARCADES din Ungaria, Banca susţine investiţia, 
deoarece va determina o îmbunătăţire semnificativă a mediului urban din Györ. Îmbunătăţirea 
mediului urban şi calităţii vieţii cetăţenilor din oraşele europene şi extinderii oraşelor este 
conformă cu politicile de mediu UE.


