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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0148/2005 af Ferenc Tibor Zsák, ungarsk statsborger, for "Society 
Conservationists of Eastern Hungary" og 4000 medunderskrivere, om bygning af 
en vej og et boligområde i nærheden af et Natura 2000-område

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret over planer om at bygge en vej og boligblokke som direkte nabo til 
Debrecen Great Forest, som er en del af et Natura 2000-område. Ifølge andrageren vil det 
planlagte projekt føre til uoprettelige miljøskader på en vigtig habitattype, nemlig eg på mager 
sur jordbund. Andrageren mener, at den kompetente myndighed derfor ikke burde have givet 
byggetilladelse. Han klager også over, at myndighederne ikke har taget højde for udtalelser 
fra borgere og repræsentanter for ngo'er i beslutningsprocessen. Andrageren hævder, at både 
EU's habitatdirektiv og Århuskonventionen er blevet overtrådt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. juni 2006).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens foreløbige svar, modtaget den 30. november 2005.

"Andrageren er bekymret over planer om at bygge en vej og boligblokke som direkte nabo til 
Debreceni Nagyerdő (Debrecen Great Forest), som ligger inden for Debrecens bygrænser og 
er en del af et stort Natura 2000-område. Andrageren mener, at der ikke burde være givet 
byggetilladelse, eftersom det planlagte projekt ifølge andrageren ville føre til uoprettelige 
miljøskader på naturtyper og beskyttede arter. Han klager også over, at myndighederne ikke 
har taget højde for udtalelser fra borgere og repræsentanter for ngo'er, og gør gældende, at 
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såvel Rådets direktiv 92/43/EØF om bevarelse af naturtyper samt vilde dyr og planter1

(habitatdirektivet) som Århuskonventionen er blevet overtrådt.

Kommissionen havde ikke været klar over, at den foreslåede lokalitet af fællesskabsinteresse 
nr. HUHN20033, "Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", var truet af infrastrukturprojektet.
Lokaliteten er 5.659 ha stor og omfatter det nationalt udpegede naturreservat Debreceni 
Nagyerdő, som er genstanden for andragendet.

Som anført i andragendet, og som det fremgår af den vedlagte dokumentation, var den 
kompetente fredningsmyndighed i første instans, direktoratet for Hortobágy-nationalparken, 
oprindeligt ikke inddraget i beslutningsprocessen vedrørende byggetilladelser til boligblokke 
ved udkanten af lokaliteten, på den anden side af en vej, som allerede er udlagt som 
boligområde med eksisterende bygninger.

Efter en indsigelse blev direktoratet for Hortobágy-nationalparken inddraget i en ny 
procedure, hvor det ikke udtrykte betænkeligheder ved de planlagte byggeprojekter, idet man 
udtalte, at de planlagte byggeprojekter ikke ville påvirke lokalitetens integritet i negativ 
retning. Ifølge myndighedens udtalelse består den pågældende del af lokaliteten primært af 
skovtyper, som ikke har høj beskyttelsesværdi i henhold til habitatdirektivet.

Selv om Kommissionen i øjeblikket ikke har grund til at betvivle gyldigheden af udtalelsen 
fra direktoratet for Hortobágy-nationalparken, vil den bede om yderligere oplysninger fra de 
ungarske myndigheder om, hvordan de er nået frem til den afgørelse, at projektet ikke vil 
påvirke Natura 2000-lokaliteten i negativ retning.

Andrageren udtrykker også bekymring over, at de relevante myndigheder ikke i 
tilfredsstillende omfang har taget hensyn til udtalelser fra borgere og miljøorganisationer, og 
henviser i denne forbindelse til forpligtelser i henhold til Århuskonventionen. Fællesskabet 
har været tilsluttet Århuskonventionen siden maj 2005. Århuskonventionens bestemmelser 
om offentlighedens deltagelse i miljøbeslutninger vedrørende miljømæssigt vigtige projekter 
og planer og programmer vedrørende miljøet er indarbejdet i Fællesskabets lovgivning 
navnlig med direktiv 2003/35/EF2, som bl.a. ændrer bestemmelserne i VVM-direktivet om 
offentlighedens deltagelse, og med direktiv 2001/42/EF3. De to direktiver er gennemført af 
medlemsstaterne henholdsvis den 25. juni 2005 (direktiv 20003/35) og den 21. juli 2004 
(direktiv 2001/42). Det oprindelige lokalplanforslag om at tillade bygning af en vej og 
boligprojekter blev udstedt før de respektive gennemførelsesdatoer for de to direktiver og før 
Fællesskabets ratifikation af Århuskonventionen. Det må derfor vurderes efter yderligere 
drøftelser med de ungarske myndigheder, om nogen af de senere love kan danne grundlag for 
at anvende disse direktiver eller endda anvende Århuskonventionens bestemmelser direkte.
Det skal bemærkes, at Ungarns nationale ratifikation af Århuskonventionen går tilbage til den 
3. juli 2001.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig

deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om
ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til
klage og domstolsprøvelse, Rådets direktiver 85/337/EØF og 96/61/EF, EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers
og programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
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Desuden fastslår artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43 også, at den nationale kompetente 
myndighed i forbindelse med vurderingen af, om en plan eller et projekt vil påvirke 
lokaliteten i negativ retning, skal høre offentligheden, hvis det anses for nødvendigt.  
Kommissionens anmodning om yderligere oplysninger vil også omfatte høringen af 
offentligheden. Kommissionen vil underrette Udvalget for Andragender om den videre 
udvikling."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. november 2006.

"Som anført i Kommissionens meddelelse af 30. november 2005 har Kommissionen anmodet 
de ungarske myndigheder om detaljerede oplysninger om

 omstændighederne omkring udstedelsen af byggetilladelsen, herunder en 
beskrivelse af civilsamfundets organisationers deltagelse, navnlig 
naturbeskyttelsesorganisationer,

 vurderingen af planer og projekter, som påvirker Natura 2000-områder, som 
foreskrevet i artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43 EØF (habitatdirektivet) (eller en 
anden form for undersøgelse svarende til den foreskrevne vurdering).

Man har modtaget et svar med de ønskede detaljer vedrørende den relevante nationale 
lovgivning, relevant fællesskabslovgivning som gennemført i national lovgivning samt de 
procedurer, der er fulgt. Kommissionen har undersøgt svaret og er nu i stand til at 
kommentere sagen.

Genstanden for ovenstående andragende er den foreslåede lokalitet af fællesskabsinteresse nr. 
HUHN20033 "Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", som er 5.649 ha stor og omfatter det 
nationalt udpegede naturreservat Debreceni Nagyerdő. Et af de to planlagte boligprojekter, 
som menes at have en negativ indvirkning på lokaliteten, ligger lige op til lokaliteten (det 
såkaldte "Nyulas"-område), mens det andet ligger i nogen afstand.

De procedurer, som de ungarske myndigheder beskriver i deres svar, vedrører a) de generelle 
lovgivningsmæssige rammer vedrørende bymæssigt byggeri, b) udstedelse af byggetilladelser, 
som var genstanden for andragendet, og c) en tilladelse til at udvide en offentlig vej for at 
give adgang til boligblokkene.

- Bestemmelser vedrørende bymæssigt byggeri

Ifølge den beskrivelse, som de ungarske myndigheder har leveret, sætter de ungarske 
lokalplaner, som er vedtaget af byrådene, rammerne for projektgodkendelse 
("byggetilladelser"). På tidspunktet for den procedure, som andrageren sætter spørgsmålstegn 
ved, fandtes reglerne for miljømæssig konsekvensvurdering i lov nr. LIII af 1995 om 
generelle regler for beskyttelse af miljøet og i regeringens dekret nr. 20 af 2001 (II.14), som 
udgjorde gennemførelsen af Rådets direktiv 85/337/EØF1 (som ændret med direktiv 
97/11/EF2 og 2003/35/EF3). Det af andrageren beskrevne projekt hører under bilag II til 

                                               
1 EFT L 175, 5.7. 1985, s. 40.
2 EFT L 73, 14.3.1997. s. 5.
3 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
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direktiv 85/337/EØF (10 (b) Anlægsarbejder i byzoner). Lokalplaner anses for en plan i 
henhold til artikel 3 i direktiv 2001/42/EF1 af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers 
og programmers indvirkning på miljøet (SMV-direktivet) og er genstand for en miljømæssig 
vurdering i henhold til SMV-direktivet (gennemført i ungarsk lovgivning med lov nr. LIII af 
1995 som ændret i 2004 og regeringens dekret nr. 2 af 2005 (I.11)).  Som følge af det 
pågældende områdes ringe størrelse og den kendsgerning, at der angiveligt kun er tale om 
mindre ændringer af en eksisterende plan, afgør de kompetente nationale myndigheder, om 
planen må forventes af have væsentlig indflydelse på miljøet, og beslutter i givet fald at 
gennemføre en miljøkonsekvensvurdering i henhold til SMV-direktivet. På grundlag af 
kriterierne i bilag II til SMV-direktivet skal den nationale myndighed i henhold til artikel 3, 
stk. 7, i SMV-direktivet offentliggøre beslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering og 
begrundelsen for beslutningen.

På ovenstående grundlag har de ungarske myndigheder oplyst over for Kommissionen, at 
ændringen af lokalplanen for byen Debrecen, som er et af de spørgsmål, der rejses i 
andragendet, efter deres opfattelse ikke var omfattet af bestemmelserne om miljøvurdering i 
henhold til SMV-direktivet, fordi der kun var tale om en mindre ændring. Det berettes dog, at 
vurderinger svarende til de krævede i henhold til artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF 
(habitatdirektivet) er blevet udført af den kompetente myndighed.

- Udstedelse af byggetilladelser
En lignende procedure gælder for beslutningen om ikke at foretage en 
miljøkonsekvensvurdering forud for godkendelse af et projekt. Såvel bygning eller ændring 
af den offentlige vej som bygning af en række "boligblokke" hører under bilag II til VVM-
direktivet (henholdsvis 10 (e) og 10 (b)). For projekter, der er opført i bilag II, afgør den 
nationale myndighed i overensstemmelse med udvælgelseskriterierne i bilag III til VVM-
direktivet, om der skal foretages en vurdering af de sandsynlige miljømæssige konsekvenser 
af de planlagte infrastrukturprojekter. Også her skal offentligheden i henhold til artikel 4, stk. 
4, i VVM-direktivet orienteres om en sådan beslutning fra den kompetente myndigheds side.

Der er ikke foretaget miljøkonsekvensvurderinger for hverken ændringen af lokalplanen eller 
byggetilladelserne til boligkomplekset. Offentligheden burde have haft mulighed for at 
orientere sig om de kompetente myndigheders beslutninger om ikke at gennemføre sådanne 
vurderinger og om begrundelserne for disse beslutninger.

Hvad angår spørgsmålet om udstedelse af byggetilladelser for de lokaliteter, som støder op til 
den nævnte Natura 2000-lokalitet, er boligbyggeri ikke opført i bilag II til direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
(VVM-direktivet) som ændret med direktiv 97/11/EF2 og 2003/35/EF. Disse projekter blev 
udelukkende vurderet ud fra bestemmelserne i artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet.

Der er fire ejendomme, som støder op til Natura 2000-lokaliteten, og som er genstand for 
andragendet. Med hensyn til to af ejendommene, som der er udstedt generelle byggetilladelser 
for, har den kompetente fredningsmyndighed været fuldt ud inddraget i processen, og 
myndigheden i anden instans har også godkendt tilladelserne. Det offentlige 
                                               
1 EFT L 197, 21.7.2001, s. 30-37
2 EFT L 73, 14.3.1997, s. 5.
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forvaltningskontor godkendte tilladelsen, men på det tidspunkt havde en række personer taget 
initiativ til en
prøvelse af afgørelsen i anden instans, og sagen befinder sig nu i retssystemet.

Hvad angår de to ejendomme, der blev givet byggetilladelse til, har den kompetente 
fredningsmyndighed og andre interessenter, herunder andrageren, taget initiativ til at få 
tilbagekaldt tilladelserne, der blev udstedt i 2004. Under denne procedure gav den kompetente 
myndighed sit samtykke til udstedelsen af tilladelserne under en række forudsætninger, som 
viser, at de fuldt ud havde taget højde for eventuelle negative indvirkninger på det 
pågældende Natura 2000-område. Både ejerne af nabogrundene og andrageren indgav klage 
over byggetilladelserne. Proceduren i anden instans pågår stadig.

- Tilladelse til at udvide en offentlig vej

Hvad angår udvidelsen af den offentlige vej som planlagt i lokalplanen, anførte de ungarske 
myndigheder i deres svar, at proceduren til udstedelse af en 
projektgodkendelse/byggetilladelse endnu ikke var påbegyndt, eftersom man ikke havde 
modtaget en sådan ansøgning på svardatoen. Hvis der skulle komme en sådan ansøgning, vil 
de kompetente miljømyndigheder tage stilling til, om en miljøkonsekvensvurdering er 
relevant, og hvilket omfang den i givet fald skal have.

Hvad angår offentlighedens deltagelse og gennemførelsen af Århuskonventionen, skal det 
bemærkes, at direktiv 85/337/EØF, som ændret med direktiv 2003/35/EØF, indeholder 
detaljerede krav om offentlighedens deltagelse i relevante beslutningsprocedurer vedrørende 
projekter inden for konventionens område, altså den offentlige vej, som var planlagt i 
lokalplanen. De ungarske myndigheder vil skulle overholde disse direktiver i 
beslutningsprocessen vedrørende denne aktivitet.

Kravene i artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet er ikke så eksplicitte i denne henseende, men det 
skal bemærkes, at de skal ses i forbindelse med bestemmelserne i Århuskonventionen, som 
både Ungarn og Det Europæiske Fællesskab har underskrevet. Hvis en aktivitet således må 
forventes af have væsentlig indflydelse på miljøet, skal der sørges for offentlighedens 
deltagelse, hvilket indebærer, at den berørte offentlighed skal informeres om den planlagte 
aktivitet og den ansvarlige myndighed og vejledes i proceduren, at den i en tidlig fase skal 
have mulighed for at kommentere og indsende relevante oplysninger, at der ved afgørelsen 
skal tages behørig højde for offentlighedens deltagelse, og at offentligheden skal oplyses om 
den endelige afgørelse og de begrundelser og afvejninger, den bygger på.

Det fremgår af oplysningerne fra de ungarske myndigheder, at de kompetente myndigheder 
havde sikret, at offentligheden havde adgang til de relevante oplysninger og havde haft 
mulighed for at kommentere sagen. Foruden korrespondance blev der afholdt en række møder 
og høringer. Den omstændighed, at ejere af naboejendomme og andrageren havde klaget over 
udstedelsen af byggetilladelser, tyder også på, at disse afgørelser og de ledsagende 
begrundelser havde været tilgængelige for andrageren."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. juni 2008.
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"Andrageren var bekymret over planer om at bygge en vej og boligblokke som direkte nabo 
til Debreceni Nagyerdő (Debrecen Great Forest), som ligger inden for Debrecens bygrænser 
og er en del af et stort Natura 2000-område, lokalitet af fællesskabsinteresse nr. HUHN20033 
("Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek"). Andrageren mente, at der ikke burde være givet 
byggetilladelse, eftersom det planlagte projekt ifølge andrageren ville føre til uoprettelige 
miljøskader på habitater og beskyttede arter. Han klagede også over, at myndighederne ikke 
har taget højde for udtalelser fra borgere og repræsentanter for ngo'er, og gjorde gældende, at 
såvel Rådets direktiv 92/43/EØF om bevarelse af naturtyper samt vilde dyr og planter1 som 
Århuskonventionen2 var blevet overtrådt.

Kommissionen udtalte i sit svar af 10. november 2006, at den på grundlag af oplysningerne 
fra de ungarske myndigheder ikke så nogen anledning til at indlede retslige skridt, og 
bemærkede, at byggetilladelserne stadig var under prøvelse i retssystemet.

Andrageren fremsendte efterfølgende yderligere oplysninger til Udvalget om Andragender 
(afgørelse nr. 7.K.115/2006/37 af 26. juni 2007 fra domstolen i Hajdú-Bihar, som annullerede 
byggetilladelserne, udtalelse fra direktøren for Hortobágy-nationalparken, brev fra Society of 
Conservationists of Eastern Hungary og meddelelse om afslag fra kommunen). På dette 
grundlag blev andragendet genoptaget på udvalgets møde den 3.-4. oktober 2007, og 
Kommissionen blev anmodet om yderligere oplysninger.

Society of Conservationists of Eastern Hungary anmodede derefter om et møde med 
repræsentanter fra Generaldirektoratet for Miljø, som fandt sted den 11. marts 2008, og hvor 
der blev overdraget dokumentation (se vedlagte liste).

Kommissionen bemærker, at retten i Hajdú-Bihar i anden instans annullerede de anfægtede 
byggetilladelser, hvilket også var genstanden for andragendet, og fastsatte, at 
byggemyndigheden skulle iværksætte en fornyet procedure. Det hedder i domstolens 
afgørelse, at "de relevante lovbestemmelser skal anvendes i videst muligt omfang for at sætte 
miljø- og naturbeskyttelsesinteresser over enhver anden interesse" (side 8). Det specificeres 
også i afgørelsen, at der i en fornyet procedure skal tages behørig højde for de spørgsmål, som 
rejses i den økologiske eksperts udtalelse, og som blev indhentet under retssagen og 
fremsendt af sagsøger (side 9).

Kommissionen har ikke kendskab til, at der skulle være blevet indledt en ny procedure, som 
kunne være i strid med fællesskabslovgivningen, og andrageren har heller ikke fremlagt 
oplysninger herom i de supplerende dokumenter.

Kommissionen ser derfor ingen anledning til at foretage sig yderligere i denne sag."

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 
7).
2 EU og Århuskonventionen i EU-medlemsstaterne -  EF's beslutning om at tiltræde Århuskonventionen blev vedtaget den 
17. februar 2005.
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Bilag
Dokumenter vedrørende andragende nr. 0148/2005, som blev udleveret til 

Generaldirektoratet for Miljø den 11. marts 2008:

 Brev af 10. oktober 2007 underskrevet af formanden for Europa-Parlamentets 
Udvalg om Andragender, som underretter Meszaros (Society of Conservationists 
of Eastern Hungary) om genoptagelsen af andragende nr. 0148/2005 (ref. 315931).

 Brev af 10. oktober 2007 underskrevet af formanden for Europa-Parlamentets 
Udvalg om Andragender, som underretter Zsak (Society of Conservationists of 
Eastern Hungary) om genoptagelsen af andragende nr. 0148/2005 (ref. 315930).

 Brev af 14. oktober 2007 underskrevet af Zsak og Lelesz til formanden for 
Europa-Parlamentets Udvalg om Andragender.

 Officiel engelsk oversættelse af brev underskrevet af Laszlo Acs, leder af teknisk 
afdeling på borgmesterkontoret i kommunen Debrecen, dateret den 27. februar 
2006.

 Meddelelse til medlemmerne af Europa-Parlamentets Udvalg om Andragender af 
10. november 2006.

 Afgørelse fra domstolen i Hajdú-Bihar (ref. 7.K.30.115/2006/37) af 26. juni 2007 
og officiel engelsk oversættelse heraf (i uddrag).

 Protokol fra mødet den 1. april 2005 afholdt i Østungarns inspektorat for 
miljøbeskyttelse, naturbevarelse og vand.

 Brev fra Debrecens naturbevarelsesudvalg af 5. marts 2008 og officiel engelsk 
oversættelse heraf.

 Brev af 8. juni 2004 (ref. H-69/2004) underskrevet af Kaknics, direktør for 
Nyirerdo.

 Brev af 30. november 2005 underskrevet af Zsak, stilet til Kelemen, direktør for 
Østungarns inspektorat for miljøbeskyttelse, naturbevarelse og vand, og officiel 
engelsk oversættelse heraf.

 Officiel engelsk oversættelse af protokol fra mødet den 6. december 2007 afholdt i 
Østungarns inspektorat for miljøbeskyttelse, naturbevarelse og vand.

 Udtalelse af 16. november 2005 underskrevet af Lelesz og fremsendt til Debrecens 
borgmester, Lajos Kosa.

 Brev af 25. oktober 2005 (ref. XII-1/4875-1/05) underskrevet af Groh, leder af 
public relationsafdelingen under kontoret for præsidenten for Den Ungarske 
Republik.
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6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009.

I august 2008 fremsendte andrageren yderligere nye oplysninger og hævdede, at 
byggearbejderne blev fortsat på den pågældende lokalitet trods domstolens kendelse. Desuden 
klagede han over, at han var blevet nægtet adgang til miljøoplysninger. På baggrund heraf 
besluttede Udvalget for Andragender den 20. oktober 2008 at genoptage behandlingen af 
andragendet. 

De ungarske myndigheder blev derefter opfordret til at forelægge yderligere oplysninger. I 
deres svar oplyste de, at notaren i Debrecen kommune, der er første instans i byggesager, først 
iværksatte en ny procedure for udstedelse af byggetilladelser for de byggegrunde, som var 
nævnt i dommen, efter at Republikken Ungarns højesteret i sin afgørelse 
(Kfv.II.39:321/2007/8 af 18. juli 2008)  havde stadfæstet byrettens afgørelse under den 
forudsætning, at "der i forbindelse med den nye procedure kun måtte behandles sager 
vedrørende miljøbeskyttelse."

Myndigheden med ansvar for bygninger henvendte sig på grundlag af denne afgørelse til det 
regionale inspektorat for miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse og forvaltning af vandressourcer 
med anmodning om en ekspertudtalelse. Miljøinspektoratet opfordrede bygherrerne til at 
supplere deres ansøgning med en Natura 2000-miljøvurdering. Disse procedurer er endnu 
ikke afsluttet, og der er derfor endnu ikke blevet bevilget byggetilladelser.

For så vidt angår en enkelt ejendom (byggegrund nr. 22047/1, som er beliggende omkring 100 
m fra Natura-2000-området), er retssagen blevet afsluttet  med kendelse nr.  
4.Kf.27.480/2007/2 af 28. februar 2008. De miljømyndigheder, der deltog i udstedelsen af 
byggetilladelserne, vurderede ikke, at der ville være tale om negativ indvirkning på Natura 
2000-området. Desuden er antallet af lejligheder, som kan opføres i beboelsesområdet nær 
Natura 2000-området, blevet reduceret i medfør af vedtægterne vedrørende byplanlægning og 
byggeri i Debrecen kommune. Det indebærer, at byggeriet vil blive mindre omfattende.

For så vidt angår offentlighedens adgang til miljøoplysninger hævdede andrageren, at den 
igangværende procedure for byggetilladelser på daværende tidspunkt (august 2008) ikke var 
tilgængelig i elektronisk format. Der ville i så fald være tale om en overtrædelse af artikel 7, 
stk. 1, og artikel 7, stk. 2, litra f), og g), samt artikel 8 i direktiv 2003/4/EF1.  De ungarske 
myndigheder meddelte i deres svar, at andrageren i henhold til deres oplysninger havde 
anmodet om at få adgang til oplysninger fra lederen af den tekniske forvaltning i Debrecen 
kommune vedrørende de byggetilladelser, der var udstedt i bydelen "Nyulas".  Andrageren 
havde ikke omtalt denne anmodning, som muligvis var omfattet af artikel 3-6 i direktiv 
2003/4/EF. Anmodningen blev afslået med den begrundelse, at andrageren ikke kunne 
betragtes som en berørt part i forbindelse med individuelle byggetilladelser. De ungarske 
myndigheder erklærede, at direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger ikke 
fandt anvendelse, eftersom de oplysninger, andrageren havde anmodet om, ikke var 
"miljøoplysninger" i medfør af direktivet. De ungarske myndigheder bemærkede, at i henhold 
til den nationale lovgivning, dvs. regeringsdekret nr. 311/2005 (XII.25.) KORM tilvejebringes 
miljøoplysninger i forbindelse med de procedurer for miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, 
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som anvendes af de kompetente miljømuligheder, og de kan først behandles i forbindelse med 
disse procedurer. De ungarske myndigheder er af den opfattelse, at direktivets krav ikke 
finder anvendelse under den fase af proceduren, som vedrører udstedelse af tilladelser.
Kommissionen skal bemærke, at hvis de miljøoplysninger, der var anmodet om, omhandlede 
naturbeskyttelse og ikke var disponible i Debrecen kommune - som anmodningen var stilet til 
- burde denne myndighed i medfør af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), have videresendt 
anmodningen til den kompetente myndighed, såfremt denne var kendt, og have underrettet 
den informationssøgende herom eller have orienteret om, hvilken offentlig myndighed den 
pågældende efter deres mening kunne rette henvendelse til for at få adgang til oplysningerne.  
Hvis proceduren var uafsluttet, som det tilsyneladende er andragerens opfattelse, kunne den 
kompetente myndighed have afslået anmodningen om adgang til oplysninger med den 
begrundelse, at den vedrørte materiale under udarbejdelse eller ufærdige dokumenter og data, 
jf. direktivets artikel 4, stk. 1, litra d). I så fald skulle Debrecen kommune have orienteret 
andrageren herom, samt hvor længe det måtte forventes at vare, før materialet var færdigt. 

For så vidt angår den påståede overtrædelse af artikel 7, stk. 1, og artikel 7, stk. 2, litra f) og 
g), skal Kommissionen påpege, at de offentlige myndigheder skal overholde forpligtelsen til 
at ordne miljøoplysningerne på en sådan måde, at de aktivt og systematisk kan formidles til 
offentligheden, navnlig ved hjælp af computertelekommunikation og/eller elektronisk 
teknologi, bl.a. under hensyntagen til behovet for finansielle og menneskelige ressourcer.
Dette resultat kan opnås gradvist, især på lokalt niveau som i det foreliggende tilfælde. På 
grundlag af det foreliggende materiale mener Kommissionen derfor ikke, at Debrecen 
kommune ikke har overholdt bestemmelserne i artikel 7, stk. 1. Med hensyn til artikel 7, stk. 
2, litra f) og g), i direktiv 2003/4/EF skal det blevet understreges, at disse omhandler 
formidling af oplysninger vedrørende tilladelser, som kan have væsentlig indvirkning på 
miljøet, samt miljøkonsekvens- og risikovurderinger. Det fremgår ikke af andragendet, at det 
materiale, som ifølge andrageren burde have været formidlet, kan indgå i disse kategorier. Af 
hensyn til fuldstændigheden skal det bemærkes, at undtagelserne i direktivets artikel 4, stk. 1 
og 2, eventuelt finder anvendelse. Som nævnt ovenfor, var proceduren tilsyneladende stadig 
uafsluttet. Det indebærer, at selv om de ønskede oplysninger falder ind under litra f) og/eller 
g), finder begrundelsen i forbindelse med "materiale under udarbejdelse eller ufærdige 
dokumenter og data" (artikel 4, stk. 1, litra d), eventuelt anvendelse. På grundlag af det 
foreliggende materiale mener Kommissionen derfor ikke, at Debrecen kommune ikke har 
overholdt bestemmelserne i artikel 7, stk. 2.  Endelig omhandler direktivets artikel 8 
miljøoplysningernes kvalitet. Kommissionen finder ikke, at denne artikel er relevant i det 
foreliggende tilfælde.

Afslutning

Kommissionen kan ikke efter at have evalueret svaret fra de ungarske myndigheder, 
konstatere, at der er tale om nogen overtrædelse af direktiv 92/43/EØF, direktivet om 
levesteder1 og direktiv 2003/4/EF. Der er efter Kommissionens opfattelse derfor ikke noget 
behov for at foretage sig yderligere i denne sag. 
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