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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0148/2005, внесена от Ferenc Tibor Zsák, с унгарско гражданство, от 
името на „Дружество за опазване на природата в Източна Унгария”, 
подкрепена с 4000 подписа, относно строежа на път и на жилищни сгради в 
съседство с обект от Натура 2000. 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е разтревожен от плановете да се изгражда път и жилищни 
сгради в непосредствена близост до Дебреценската велика гора, която е част от зона на 
Натура 2000. Според него планираното застрояване ще доведе до необратими 
поражения на един важен за местообитанията вид – пясъчния дъб. Той затова твърди, 
че компетентният орган не би трябвало да издава разрешително за строителство. 
Оплаква се също и от това, че властите не са взели предвид становището на гражданите 
и на представителите на НПО по време на процеса на вземане на решение. По негови 
твърдения става дума за нарушаване както на Директивата на ЕС за местообитанията, 
така и на Конвенцията от Аархус.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 юни 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Междинен отговор на Комисията, получен на 30 ноември 2005 г.

Вносителят на петицията е разтревожен от плановете да се изгражда път и жилищни 
сгради в непосредствена близост до Debreceni Nagyerdő (Дебреценската велика гора),
разположена в границите на град Дебрецен и включена в голяма зона от Натура 2000. 
Вносителят се аргументира с това, че разрешителното за строителство не би трябвало 
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да се издава, тъй като, според него, планираното застрояване ще доведе до необратими 
поражения върху местообитанията и защитените видове. Той също се оплаква, че 
властите не са взели предвид мнението на гражданите и на представителите на НПО, 
като твърди, че са нарушени както Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна1 (Директивата за 
местообитанията), така и Конвенцията от Аархус.

Комисията не беше информирана, че предложеният Обект от значение за Общността №
HUHN20033, „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek”, е заплашен от инфраструктурно 
застрояване. Площта на обекта е 5649 хектара и той включва националния природен 
резерват Debreceni Nagyerdő, който е предмет на петицията.

Както е заявено в петицията и както може да се види от приложената документация, 
компетентният първоинстанционен орган за съхраняване на природата – Дирекция за 
националните паркове Hortobágy – първоначално не е бил включен в процеса на 
вземане на решения за разрешителни за строеж на жилищни блокове непосредствено до 
единия край на обекта, разделени от него с път, който вече е регулиран като жилищна 
зона със съществуващи сгради.  

Вследствие на обжалването на решението процедурата е подновена и Дирекцията за 
националните паркове Hortobágy вече е включена и не изказва възражения срещу 
предложеното строителство, като заявява, че предложеното строителство няма да 
навреди на целостността на обекта. Според заявлението на органа частта на обекта, за 
която става въпрос, се състои главно от горски видове, които не са от голяма 
консервационна стойност според Директивата за местообитанията.

Въпреки че в момента Комисията няма никакви основания да поставя под въпрос 
валидността на заявлението на Дирекцията за националните паркове Hortobágy, тя все 
пак ще поиска допълнителна информация от унгарските органи за това как са стигнали
до решението, че застрояването няма да навреди на обекта на Натура 2000. 

Вносителят на петицията също така изразява безпокойство от факта, че съответните 
органи не са отчели по удовлетворителен начин мнението на гражданите и на НПО, 
които работят в сферата на екологията и се позовава на Конвенцията от Аархус в това 
отношение. Общността е страна по Конвенцията от Аархус от май 2005 г. Разпоредбите 
на Конвенцията от Аархус за участие на обществеността във вземането на решения в 
областта на опазването на околната среда във връзка със значими от екологична гледна 
точка проекти и по планове и програми, свързани с околната среда, са инкорпорирани в 
законодателството на Общността, по-специално чрез Директива 2003/35/ЕО2, която, 
наред с другото, изменя разпоредбите на Директивата за ОВОС, касаещи гражданското 
участие, и чрез Директива 2001/42/EО3. Двете директиви трябваше да започнат да се 

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50.
2 Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието 

на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда 
и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 
85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, ОВ 156 от 25.6.2003 г., стр. 17.

3 Директива 2001/42/EК на Европейския парламент и Съвета от 27 юни 2001 г. за оценката на 
въздействието на някои планове и програми върху околната среда, OВ L 197 от 21.7.2001 г., стр. 30.
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прилагат от държавите-членки на 25 юни 2005 г. (Директива 2003/35) и на 21 юли 2004
г. (Директива 2001/42) съответно. Първоначалният проект на регулационния план за
издаването на разрешението за строеж на пътя и жилищните сгради е приет преди 
съответните дати за изпълнение на двете директиви и преди ратификацията на 
Конвенцията от Аархус от Общността. Затова, след допълнителни консултации с 
унгарските власти, трябва да се прецени дали някой от по-късните актове може да 
гарантира прилагането на тези директиви и на разпоредбите на Конвенцията от Аархус 
пряко. Трябва да се отбележи, че ратифицирането на Конвенцията от Аархус на 
национално равнище от страна на Унгария датира от 3 юли 2001 г.

Освен това, член 6, параграф 3 на Директива 92/43 също изисква, когато компетентният 
национален орган оценява дали някой план или програма няма да навреди на целостта 
на обекта, по целесъобразност, да получи становището на обществеността. Искането на 
допълнителна информация от Комисията ще се отнася и до въпросите за 
консултирането с обществеността. Комисията ще информира комисията по петициите 
за по-нататъшното развитие.

4. Последващ отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

Както е посочено в Комюнике на Комисията от 30 ноември 2005 г., Комисията се е 
обърнала към унгарските власти с искане за подробна информация относно:
 обстоятелствата по издаването на разрешението за строеж, включително и 

описание на участието на организации на гражданското общество, по-специално 
на организации за съхраняване на природата,

 начина на оценка на планове и проекти, засягащи зоните по Натура 2000, както е 
предписано в член 6, параграф 3 на Директива 92/43/ЕИО (Директива за 
местообитанията) (или всякакъв друг контрол, еквивалентен на предписаната 
оценка).

Получен е отговор с изискваните подробности относно съответното национално 
законодателство, съответното законодателство на Общността, транспонирано в 
националното законодателство, както и за следваните процедури. Комисията е 
разгледала отговора и сега е в състояние да даде бележки по същество. 

Предмет на горната петиция са 5649 хектара, предложени за Обект от значение за 
Общността № HUHN20033 „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", който включва 
националния природен резерват Debreceni Nagyerdő. Едно от двете предложени 
застроявания на жилищни сгради, което се смята, че ще има отрицателно въздействие 
върху обекта, е непосредствено до обекта (т.нар. зона "Nyulas"), другото е на известно 
разстояние.

Процедурата, описана от унгарските власти в техния отговор, се отнася до a) общата 
регулаторна рамка за градоустройствени строителни дейности, б) издаването на 
разрешенията за стоеж, които са предмет на петицията, и в) разрешението за 
разширяване на публичния път, осигуряващ достъп до жилищните блокове.

- Регулация на градското жилищно строителство
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От описанието, дадено от унгарските власти, регулацията на градско жилищно 
строителство, приемана от общинските съвети, дава рамката за съгласието за 
застрояване ("разрешения за строителство"). По времето на процедурата, поставяна под 
въпрос в петицията, правилата за оценка на въздействието върху околната среда са се 
съдържали в Закон № LIII oт 1995 г. за общите правила за защита на околната среда и 
Постановление на правителството №. 20 от 2001 г. (II.14), което е правното 
транспониране на Директива 85/337/ЕИО на Съвета 1 (изменена с Директиви 97/11/EО2

и 2003/35/EО3). Проектът, така както е описан от вносителя на петицията, попада в 
обхвата на Анекс II на Директива 85/337/ЕИО (член 10, параграф б Градоустройствени 
проекти). Регулацията на градското жилищно строителство се смята за план по
смисъла на член 3 на Директива 2001/42/EО4 от 27 юни, 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда (Директива СЕО) и 
предмет на екологична оценка по смисъла на Директива СЕО (транспонирана в 
унгарското законодателство с Акт № LIII. от 1995 г., изм. през  2004 г. с правителствено 
Постановление № 2 от 2005 г. (I.11)). Поради малката площ на разглежданата зона и 
факта, че измененията в съществуващия план, както се казва са само малки по характер, 
компетентните национални органи определят дали има вероятност планът да окаже 
значителни екологични ефекти и, ако да – предприемат ОВОС в съответствие с 
Директива СЕО. На базата на критериите, изложени в Приложение II към Директива 
СЕО, националният орган по силата на член 3, параграф 7 на Директива СЕО трябва да 
предостави на обществеността решението да не се предприема екологическа оценка и 
основанията за него.

Въз основа на горното, унгарските органи са информирали Комисията, че изменението
на градския регулационен план на град Дебрецен, един от въпросите поставени в 
петицията, не са, по тяхно мнение, предмет на ОВОС по смисъла на Директива СЕО 
поради малкия мащаб на изменението. Но оценки със същия ефект като тези, изисквани 
по силата на Член 6, параграф 3 на Директива 92/43/EЕО (Директива за 
местообитанията) са направени, според доклада на компетентния орган.

- Издаването на разрешенията за строеж
Съпоставима е и процедурата за вземането на решението да не се предприема оценка на 
въздействието върху околната среда преди одобряването на проекта. И изграждането 
или изменението на пътя, и строителството на редица "жилищни блокове" биха 
попаднали в обхвата на Приложение II на Директивата за ОВОС (параграф 10, буква д)
и параграф 10, буква б), съответно). За проектите, изброени в Приложение II, 
националният орган определя, в съответствие с критериите за избор, дадени в 
Приложение III на Директивата за ОВОС, дали да се прави оценка на вероятното 
въздействие на предвижданите инфраструктурни проекти. Отново в съответствие с 
член 4, параграф 4 на Директивата за ОВОС, такова решение на компетентния орган 
трябва да бъде направено публично достояние.

ОВОС не е направен нито за изменението на градския регулационен план, нито за 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7. 1985 г., стр.. 40.
2 ОВ L 73, 14.3.1997 г. стр.5.
3 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
4 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр.. 30-37
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разрешението за строеж на комплекса от жилищни сгради. Обществеността би трябвало 
да е получила възможност да се информира за решенията на компетентните органи да 
не се правят такива оценки и за причините за тези решения. 

По отношение на процеса на издаване на разрешителните за строеж за обектите, 
граничещи със споменатия обект по Натура 2000, изграждането на фамилни къщи не е 
включено в списъка в Приложения I и II на Директива 85/337/EИО относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда
(Директива за ОВОС), изменена с Директиви 97/11/EО1 и 2003/35/EО. Тези проекти 
бяха прегледани само в светлината на разпоредбите на член 6, параграф 3 на 
Директивата за местообитанията.

Има четири имота, прилежащи до обекта по Натура 2000, които са предмет на 
петицията. По отношение на два от имотите, за които е издадено разрешение за външна 
планировка, компетентният орган по съхраняване на природата е бил напълно включен 
в процеса и органът, който е втора инстанция, също е одобрил становището за съгласие 
с издаване на разрешителното. Службата по публична администрация е одобрила 
разрешителното, но в момента редица лица са инициирали преглед на решението от 
второ-инстанционен орган и случаят е в съдебна фаза.

По отношение на двата имота, за които са издадени разрешителни за строеж, 
компетентният орган за съхраняване на природата и други заинтересовани страни, 
включително и вносителят на петицията, са започнали действия за отменяне на 
разрешителните, издадени през 2004 г. В хода на тази процедура компетентният орган е 
дал съгласието си за издаване на разрешителните, при редица условия, които да 
показват, че обстойно са разгледани всякакви възможни отрицателни въздействия 
върху обекта, включен в Натура 2000. Както собствениците на съседните парцели, така 
и вносителят на петицията са внесли жалби срещу разрешенията за строеж. В момента 
вървят процедурите на втора инстанция.

- Разрешение за разширяване на публичния път

По отношение на разширяването на публичния път в съответствие с градския 
регулационен план, унгарските власти посочват в отговора си, че процедурата за 
издаване на съгласие/разрешение за застрояване не е започнала още, тъй като към деня
на отговора им такава заявка все още не е била внесена при тях. Ако постъпи такава 
заявка, компетентните органи по опазване на околната среда ще разгледат дали е 
необходима ОВОС и ако да – обхвата на тази оценка. 

По отношение на участието на обществеността и изпълнението на Конвенцията от 
Аархус, трябва да се отбележи, че Директива 85/337/EИО, изменена с Директива
2003/35/EИО, съдържа подробни изисквания за участието на обществеността в 
процедурите за вземане на решения за проекти, които попадат в нейния обхват, 
следователно и за публичния път, регламентиран с градския регулационен план. Тези 
изисквания трябва да се спазват от унгарските власти в процеса на вземане на решения 

                                               
1 OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
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относно тази дейност.

Докато изискванията на член 6, параграф 3 на Директивата за местообитанията не са 
така категорични в това отношение, трябва да се отбележи, че те трябва да се 
разглеждат във връзка с разпоредбите на Конвенцията от Аархус, по която са страни 
както Европейските общности, така и Унгария. Затова, когато една дейност се очаква 
да окаже значителен ефект върху околната среда, участието на обществеността трябва 
да бъде осигурено, което означава, че засегнатите граждани трябва да бъдат 
информирани за предложената дейност, за отговорния орган и процедурните 
подробности; така че на ранен етап да имат възможност да дадат бележките си и да 
предоставят всякаква релевантна информация; че в решението се отчита участието на 
гражданите и че обществеността е информирана за окончателното решение и 
причините и съображенията, на които се основава то. 

В информацията, представена от унгарските власти, е посочено, че компетентните 
органи са осигурили наличието на релевантна информация за обществеността и са дали 
възможност тя да даде своите коментари, че са проведени редица срещи и 
изслушвания, в допълнение към разменената кореспонденция. Фактът че собственици 
на съседни имоти и вносителят на петицията са обжалвали издаването на разрешително 
за строеж също подсказва, че тези решения и причините за тях са били достъпни за 
вносителя на петицията.

5. Следващ отговор на Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Вносителят на петицията е разтревожен от плановете да се изгражда път и жилищни 
блокове в непосредствена близост до Debreceni Nagyerdő (Дебреценската велика гора),
разположена в границите на град Дебрецен и включена в голяма зона от Натура 2000, 
Обект от интерес на Общността № HUHN20033 („Debrecen-hajdúböszörményi
tölgyesek”). Вносителят се аргументира с това, че разрешителното за строителство не би 
трябвало да се издава, тъй като, според него, планираното застрояване ще доведе до 
необратими поражения върху местообитанията и защитените видове. Той също се 
оплаква, че властите не са взели предвид заявленията на гражданите и на 
представителите на НПО, като твърди, че са нарушени както Директива 92/43/EИО на 
Съвета, така и Конвенцията от Аархус1.

В отговора си от 10 ноември 2006 г. Комисията заявява, че на основата на 
информацията, предоставена от унгарските власти, не вижда основания за започване на 
правни действия и отбелязва, че разрешенията за строеж са все още във фазата на 
съдебно обжалване.

Вносителят на петицията впоследствие изпрати на Комитета по петициите 
допълнителна информация (Решение № 7.K.115/2006/37 от 26 юни 2007 г. на Районен 
съд Hajdú-Bihar, с което се отменят разрешенията за строеж, изявление на Директора на 
Национален парк Hortobágy, писмо от Дружеството за опазване на природата в Източна 
Унгария и писмо за отказ от общината. На базата на това въпросът за петицията беше 
                                               
1EО и Конвенцията от Аархус в държавите-членки на ЕС, ... Решението за сключване на Аархуската конвенция от ЕК 
беше прието на 17 февруари 2005 г.
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поставен за ново разглеждане на заседанието на комитета на 3-4 октомври 2007 г. и от 
Комисията беше поискана допълнителна информация. 

Дружеството за опазване на природата в Източна Унгария  впоследствие поиска среща 
с представители на ГД „Околна среда”, която се проведе на 11 март 2008 г. и беше 
предоставена документация (виж списъка в анекса).

Комисията отбелязва факта, че второинстационния съд на район Hajdú-Bihar, е обявил 
за нищожни обжалваните разрешителни за строеж, които бяха предмет на петицията и е 
разпоредил започването на нови процедури от органа по строителството. Решението на
съда е, че "съответните правни разпоредби трябва да се прилагат във възможно най-
широкия смисъл, за да се поставят интересите на околната среда и опазването на 
природата пред всякакви други интереси " (стр. 8). В решението на съда също се
разпорежда, че в една подновена процедура въпроси, поставените  в становището на 
експертите-еколози получено по време на съдебната процедура и представено от 
ищеца, трябва да бъдат надлежно разгледани (стр. 9).

На Комисията не е известно да е стартирана нова процедура, която би била в 
нарушение на правото на Общността, а и вносителят на петицията не е представил 
такава информация в допълнителните документи.

Следователно Комисията не вижда причини да предприеме по-нататъшни действия по
този въпрос.
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Анекс
Документи, свързани с Петиция № 0148/2005, предадени на ГД „Околна среда” на 

11 март 2008 г.:

 Писмо от 10 октомври 2007 г., подписано от председателя на комисията по 
петициите на Европейския парламент, информиращо г-н Meszaros (Дружество за 
опазване на природата в Източна Унгария) за поставянето на ново разглеждане на 
петиция № 0148/2005 (ref. 315931);

 Писмо от 10 октомври 2007 г., подписано от председателя на комисията по 
петициите на Европейския парламент, информиращо г-н Zsak (Дружество за 
опазване на природата в Източна Унгария) за поставянето на ново разглеждане на 
петиция № 0148/2005 (ref. 315930);

 Писмо от 14 октомври 2007 г., подписано от г-н Zsak и г-н Lelesz, адресирано до 
председателя на комисията по петициите на Европейския парламент;

 Официален английски превод на писмо, подписано от г-н Laszlo Acs, ръководител 
на техническия отдел при Канцеларията на кмета на община Дебрецен, с дата от 
27 февруари 2006 г.;

 Съобщение от комисията по петициите до членовете на Европейския парламент, с 
дата от 10 ноември 2006 г.;

 Решение на Районния съд на Hajdu—Bihar (№  7.K.30.115/2006/37) от 26 юни 2007
г. и официален превод на английски език (частичен);

 Протокол от среща, проведена на 1 април 2005 г. в Инспектората на Източна 
Унгария по опазване на околната среда, съхраняване на природата и водите;

 Писмо от Комитета на Дебрецен за съхраняване на природата, с дата от 5 март 
2008 г. и официален превод на английски език;

 Писмо от 8 юни 2004 г. (№ H-69/2004), подписано от г-н Kaknics,, Директор на 
Nyirerdo;

 Писмо от 30 ноември 2005 г,. подписано от г-н Zsak, адресирано до г-н Kelemen, 
Директор на Инспектората на Източна Унгария по опазване на околната среда, 
съхраняване на природата и водите и официалния му превод на английски език;

 Официален превод на английски език на протокола от срещата, проведена на 6 
декември 2007 г. в Инспектората на Източна Унгария по опазване на околната 
среда, съхраняване на природата и водите;

 Становище с дата 16 ноември 2005 г., подписано от г-н Lelesz и представено на 
кмета на Дебрецен, г-н Lajos Kosa;

 Писмо от 25 октомври 2005 г. (№ XII-1/4875-1/05), подписано от г-н Groh, 
Ръководител на Отдел за връзки с обществеността към канцеларията на 
Президента на Република Унгария.

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.
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През август 2008 г. вносителят изпрати допълнителна информация, като твърдеше, че 
въпреки решението на общинския съд, на въпросния обект продължава да се работи.
Той също така възразява срещу това, че му е бил отказан достъп до информация 
относно околната среда. Като се основа на тези факти, комисията по петиции реши на 
20 октомври 2008 г. отново да разгледа петицията.

От унгарския орган беше изискана допълнителна информация. В отговора беше 
заявено, че нотариатът на градския съвет на Debrecen, строителният орган от първа 
инстанция, е започнал нова процедура за даване на разрешение за строеж върху 
парцелите, упоменати в решението, след като Върховният съд на Република Унгария с 
решение № Kfv.II.39:321/2007/8 от 18 юли 2008 г., потвърди решението на общинския 
съд, като постави условието, че „при новата процедура могат да бъдат разгледани само 
въпросите, свързани с опазване на околната среда“.

На основата на това решение, строителният орган влезе във връзка с регионалния 
инспекторат за опазване на околната среда, опазване на природата и управление на 
водите, за да получи неговото експертно становище. Инспекторатът по околната среда 
покани предприемачите да допълнят документите си за кандидатстване с оценката за 
въздействие върху обекти от Натура 2000. Тези процедури все още продължават и 
досега не са издавани разрешения за строеж.

Решение No 4.Kf.27.480/2007/2 от 28 февруари 2008 г. на Висшия съд на Будапеща 
приключи съдебното производство по отношение на единичен имот, парцел № 22047/1, 
който се намира на около сто метра от границата на въпросния обект от Натура 2000.
Органът по околната среда представи мнението си в рамките на процедурата за даване 
на съгласие относно строеж, като не установи наличието на отрицателно влияние върху 
обекта от Натура 2000. В допълнение, след внасянето на петицията, общият 
градоустройствен план и местните строителни разпоредби на град Debrecen намалиха 
разрешения брой на апартаментите в жилищната зона, граничеща с обекта, което 
означава, че урбанизирането няма да е така интензивно.

По отношение на обществения достъп до информация относно околната среда, 
вносителят твърди, че във въпросния период (август 2008 г.) не е съществувала форма 
на електронен достъп до течащата процедура по издаване на разрешението за строеж.
Следователно член 7, параграфи 1 и 2, букви е) и ж), както и член 8 от Директива 
2003/4/ЕО1 са били нарушени.  В гореспоменатия си отговор унгарският орган изтъква, 
че доколкото му е известно, вносителят на петицията е изискал от завеждащия на 
техническия отдел на канцеларията на градския съвет на Debrecen достъп до 
информация относно строителните разрешения, издадени за т.нар. район „Nyulas“ на 
града.  Тази молба не е спомената от вносителя и може да бъде отнесена към членове 3 
и 6 на Директива 2003/4/ЕО. Достъпът до информация е отказан на основание, че 
вносителят не може да бъде разглеждан като заинтересовано лице в случаите когато се 
издава единично разрешение за строеж. Унгарският орган изтъква, че Директива 
2003/4/ЕО относно обществения достъп до информация за околната среда не може да 
бъде приложена, защото изисканата от вносителя информация не представлява 
„информация за околната среда“ по смисъла на тази директива. Органът отбелязва, че 
                                               
1 ОВ L 41, 14.02.2003 г., стр. 26-32
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според унгарското законодателство, т.е. Правителствен указ No 311/2005 (XII.25.)
Korm, „информацията за околната среда“ възниква и е обект на проучване по време на 
процедурите за специална защита на околната среда и опазване на природата, следвани 
от компетентния орган по околната среда. Унгарският орган е на мнение, че 
изискванията на директивата не могат да бъдат прилагани в тази фаза на процедурата, 
когато се изработва съгласието за даване на разрешение за строеж. Комисията би 
отбелязала, че според член 4, параграф 1 на директивата, ако изисканата информация 
касае опазването на природата и не е била на разположение на градския съвет на 
Debrecen, към когото е отправена молбата, същият орган е следвало да препрати 
молбата до компетентния орган, ако е известен, и съответно да уведоми подателя на 
молбата или да насочи подателя към обществения орган, към когото, според него, е 
било възможно адресирането на молбата за получаване на исканата информация.  Ако 
процедурата още не е била завършена, както изглежда мисли вносителят, 
компетентният орган би могъл да откаже достъп до информация с мотивацията, че 
молбата се отнася до материали в процес на обработка или до непълни документи или 
данни, (член 4, параграф 1, буква г) на директивата). В този случай обаче, градският 
съвет на Debrecen, е трябвало да уведоми подателя и да посочи времето, което по 
негова преценка, би било необходимо за нейното изпълнение.

По отношение на твърдението за нарушаване на член 7, параграф 1 и 2, букви е) и ж) на 
Директива 2003/4/ЕО, Комисията изтъква, че задължението на обществените органи 
систематизирано и активно да разпространяват и предоставят на обществеността 
информация относно околната среда, по-конкретно чрез компютърни комуникации и 
електронни технологии, може да бъде изпълнено, като се вземат предвид, между 
другото, необходимите финансови ресурси и наличието на персонал. Особено на 
местно ниво, както в този случай, това може да бъде постигнато постепенно.
Следователно, въз основа на наличната информация, Комисията не счита, че град 
Debrecen не е изпълнил изискванията на член 7, параграф 1.  По отношение на член 7, 
параграф 2, букви е) и ж), трябва да се подчертае, че град Debrecen се занимава с 
огласяването на разрешения, имащи значително въздействие върху околната среда и с 
резултатите от проучванията за въздействие върху околната среда. От петицията не 
става видно, че подобен материал, който според вносителя следва да бъде 
разпространен, попада в тези категории. За изчерпателност, може да се спомене, че в 
този случай могат да бъдат приложени изключенията, посочени в член 4, параграфи 1 и 
2 на директивата. Както беше посочено по-горе, изглежда процедурата все още не е 
била завършила. Следва, че дори допускането, че исканата информация попада в обсега 
на букви е) и/или ж), може да послужи за използването на мотивацията „материали в 
процес на обработка или непълни документи или данни“ (член 4, параграф 1, буква г) 
на директивата).  Следователно, въз основа на наличната информация, Комисията не 
счита, че град Debrecen не е изпълнил изискванията на член 7, параграф 2.  Накрая, 
член 8 на директивата се занимава с качеството на информацията за околната среда.
Комисията счита, че прилагането на този член е неподходящо в настоящия случай.

Заключение

След оценка на отговора, даден от унгарския орган, Комисията не може да установи 
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нарушения на Директива 92/43/ЕИО, Директива за местообитанията1 и Директива 
2003/4/ЕО. Следователно, тя не намира причина да предприема по-нататъшни действия 
по този въпрос.

                                               
1 ОВ L 206, 22.07.1992 г.


