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Θέμα: Αναφορά 0148/2005, του Ferenc Tibor Zsák, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Ένωσης Οικολόγων Ανατολικής Ουγγαρίας», η οποία συνοδεύεται από 
4 000 υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή δρόμου και πολυκατοικιών στα 
πέριξ ενός τόπου Natura 2000

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ανησυχεί για τα σχέδια κατασκευής παρακαμπτήριας οδού και πολυκατοικιών 
στην άμεσα γειτονική περιοχή του μεγάλου δάσους του Ντέμπρετσεν, το οποίο αποτελεί 
τμήμα ενός τόπου Natura 2000. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι σχεδιασμένες κατασκευές 
θα οδηγήσουν σε αμετάκλητη περιβαλλοντική ζημία σε έναν σημαντικό τύπο οικοτόπων, την 
αμμώδη βελανιδιά. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι, για τον λόγο αυτόν, η αρμόδια αρχή δεν θα 
έπρεπε να έχει εκδώσει άδεια οικοδόμησης. Καταγγέλλει επίσης το γεγονός ότι οι αρχές δεν 
έλαβαν υπόψη τις δηλώσεις των πολιτών και των εκπροσώπων ΜΚΟ κατά τη διαδικασία 
λήψης απόφασης. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι παραβιάστηκαν τόσο η οδηγία της ΕΕ για τη 
διατήρηση των οικοτόπων όσο και η Σύμβαση του Aarhus.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Ιουνίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Προσωρινή απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 2005.

Ο αναφέρων ανησυχεί για τα σχέδια κατασκευής παρακαμπτήριας οδού και συγκροτημάτων 
κατοικιών στην άμεσα γειτονική περιοχή του Debreceni Nagyerdő (μεγάλο δάσος του 
Ντέμπρετσεν), το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων της πόλης του Ντέμπρετσεν και 
περιλαμβάνεται σε μια ευρεία τοποθεσία Natura 2000. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι δεν θα 
έπρεπε να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, οι 
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προγραμματισμένες κατασκευές θα προκαλέσουν μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική ζημία 
στους οικοτόπους και στα προστατευόμενα είδη. Επίσης, διατείνεται ότι οι αρχές δεν έλαβαν 
υπόψη τις αναφορές που έκαναν πολίτες και εκπρόσωποι ΜΚΟ, ισχυριζόμενος ότι τόσο η 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας1 (οδηγία για τους οικοτόπους), όσο και η Σύμβαση του Aarhus 
παραβιάστηκαν.

Η Επιτροπή δεν γνώριζε ότι ο προτεινόμενος τόπος κοινοτικής σημασίας αριθ. HUHN20033, 
«Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek», απειλούνταν από την κατασκευή έργων υποδομής. 
Η έκταση της περιοχής είναι 5 649 εκτάρια και περιλαμβάνει την εθνικά χαρακτηρισμένη ως 
προστατευόμενη τοποθεσία Debreceni Nagyerdő, η οποία αποτελεί και το θέμα της 
αναφοράς.

Όπως επισημάνθηκε στην αναφορά και είναι δυνατόν να διαπιστωθεί από τα συνημμένα 
έγγραφα, η αρμόδια πρωτόδικη αρχή για τη διατήρηση της φύσης, η διεύθυνση του εθνικού 
πάρκου Hortobágy, αρχικά δεν είχε συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά 
με τις οικοδομικές άδειες για τα συγκροτήματα κατοικιών στις παρυφές της περιοχής, κατά 
μήκος ενός δρόμου, η οποία έχει ήδη οριστεί ως ζώνη κατοικημένης περιοχής με υπάρχοντα 
κτίρια.

Εν συνεχεία μιας έφεσης, η διεύθυνση του εθνικού πάρκου Hortobágy συμμετείχε σε μια εκ 
νέου διαδικασία και δεν εξέφρασε αντιρρήσεις για τις προτεινόμενες κατασκευές, 
αναφέροντας ότι ο αντίκτυπος της προτεινόμενης κατασκευής δεν θα επηρεάσει δυσμενώς 
την ακεραιότητα της τοποθεσίας. Σύμφωνα με τη δήλωση της αρχής, το τμήμα της εν λόγω 
τοποθεσίας αποτελείται κυρίως από τύπους δασών οι οποίοι δεν είναι υψηλής αξίας 
διατήρησης, σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους.

Παρόλο που επί του παρόντος η Επιτροπή δεν διαθέτει λόγους να αμφισβητήσει το ζήτημα 
της εγκυρότητας της δήλωσης της διεύθυνσης του εθνικού πάρκου Hortobágy, θα ζητήσει 
περαιτέρω πληροφορίες από τις ουγγρικές αρχές για τον τρόπο με τον οποίο κατέληξαν στην 
απόφαση ότι η κατασκευή δεν θα επηρεάσει δυσμενώς την τοποθεσία του δικτύου Natura 
2000.

Ο αναφέρων επίσης εκφράζει ανησυχία σχετικά με το γεγονός ότι δεν ελήφθη ικανοποιητικά 
υπόψη από τις σχετικές αρχές η γνώμη των πολιτών και των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και 
αναφέρει τις υποχρεώσεις επί του θέματος σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus. Η 
Κοινότητα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Aarhus από τον Μάιο του 2005. 
Οι διατάξεις της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων σε σχέση με σημαντικά από περιβαλλοντικής άποψης έργα, καθώς και σε σχέδια 
και σε προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον ενσωματώνονται στην κοινοτική 
νομοθεσία ιδίως μέσω της οδηγίας 2003/35/ΕΚ2 η οποία, μεταξύ άλλων, τροποποιεί τις 
διατάξεις της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού και μέσω της οδηγίας 
                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50.
2 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη 

συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον 
και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σελ. 17.
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2001/42/ΕΚ1. Αμφότερες οι οδηγίες έπρεπε να εφαρμοσθούν από τα κράτη μέλη στις 25 
Ιουνίου 2005 (οδηγία 2003/35) και στις 21 Ιουλίου 2004 (οδηγία 2001/42) αντιστοίχως. Τα 
αρχικά σχέδια των πολεοδομικών κανονισμών για την αδειοδότηση της κατασκευής μιας 
παρακαμπτήριας οδού και της κατασκευής του συγκροτήματος κατοικιών εκδόθηκαν πριν 
από τις σχετικές ημερομηνίες της εφαρμογής των οδηγιών και της επικύρωσης της Σύμβασης 
του Aarhus από την Κοινότητα. Ως εκ τούτου, απομένει η εκτίμηση κατόπιν περαιτέρω 
διαβουλεύσεων με τις ουγγρικές αρχές, εάν οιαδήποτε από τις τελευταίες πράξεις θα 
μπορούσε να εγγυάται την εφαρμογή των οδηγιών αυτών ή και των διατάξεων της Σύμβασης 
του Aarhus άμεσα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Σύμβαση του Aarhus επικυρώθηκε από την 
Ουγγαρία την 3η Ιουνίου 2001.

Επιπλέον, το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ορίζει επίσης ότι η αρμόδια 
εθνική αρχή εκτιμά εάν ένα σχέδιο ή ένα έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου 
περί του οποίου πρόκειται, και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη. Το 
αίτημα της Επιτροπής για συμπληρωματικές πληροφορίες θα επεκταθεί επίσης στη 
διαβούλευση με το κοινό. Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για 
οιεσδήποτε εξελίξεις.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Όπως αναφέρθηκε στην απάντηση της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή 
ζήτησε από τις ουγγρικές αρχές αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με

 τις συνθήκες έκδοσης της οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της 
συμμετοχής οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και συγκεκριμένα οικολογικών 
οργανώσεων,

 τον τρόπο διενέργειας της εκτίμησης σχετικά με τα σχέδια και τα έργα που έχουν 
επιπτώσεις σε τόπους του δικτύου Natura 2000 όπως προβλέπεται στο άρθρο 6,
παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους) (ή οποιουδήποτε 
άλλου είδους ελέγχου ισοδύναμου με την προβλεπόμενη εκτίμηση).

Ελήφθη απάντηση στην οποία περιέχονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη συναφή εθνική 
νομοθεσία, τη συναφή κοινοτική νομοθεσία όπως μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία, 
καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Η Επιτροπή μελέτησε την απάντηση και είναι 
πλέον σε θέση να προβεί σε παρατηρήσεις επί της ουσίας.

Αντικείμενο της ανωτέρω αναφοράς είναι ο έκτασης 5 649 εκταρίων προτεινόμενος τόπος 
κοινοτικής σημασίας αριθ. HUHN20033 «Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek», που 
περιλαμβάνει τη χαρακτηρισμένη σε εθνικό επίπεδο ως προστατευόμενη περιοχή «Debreceni 
Nagyerdő». Ένα από τα δύο προτεινόμενα οικιστικά έργα, το οποίο θεωρήθηκε ότι θα έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στην τοποθεσία, γειτνιάζει άμεσα με αυτήν (την αποκαλούμενη περιοχή 
«Nyulas»), ενώ το άλλο απέχει κάπως.

                                               
1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με 

την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, ΕΕ L 197 της 
21.7.2001, σελ. 30.
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Οι διαδικασίες που περιγράφουν οι ουγγρικές αρχές στην απάντησή τους σχετίζονται α) με το 
γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την πολεοδομία, β) με την έκδοση των οικοδομικών αδειών 
που αποτελούν το αντικείμενο της αναφοράς, και γ) με την άδεια διαπλάτυνσης δημόσιας 
οδού για την πρόσβαση στα συγκροτήματα κατοικιών.

- Πολεοδομικοί κανονισμοί

Βάσει της περιγραφής των ουγγρικών αρχών, οι ουγγρικοί πολεοδομικοί κανονισμοί που 
εγκρίνουν τα δημοτικά συμβούλια θεσπίζουν το πλαίσιο για την έκδοση οικοδομικών αδειών. 
Κατά τον χρόνο της διαδικασίας που αμφισβητεί ο αναφέρων, οι κανόνες για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνονταν στο άρθρο αριθ. LIII του 1995 σχετικά 
με τους γενικούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, και στο κυβερνητικό 
διάταγμα αριθ. 20 του 2001 (II.14) που μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 85/337/ΕΟΚ1

του Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ2 και 2003/35/ΕΚ3). Το 
σχέδιο, σύμφωνα με την περιγραφή του αναφέροντος, καλύπτεται μάλλον από το Παράρτημα 
ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ (10 (β) Εργασίες πολεοδομίας). Ένας πολεοδομικός κανονισμός 
θεωρείται σχέδιο υπό την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 2001/42/ΕΚ4 της 27ης Ιουνίου 
2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων (οδηγία ΣΠΕ) και υπόκειται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
υπό την έννοια της οδηγίας ΣΠΕ (που μεταφέρθηκε στην ουγγρική νομοθεσία με τον νόμο 
αριθ. LIII. του 1995 όπως τροποποιήθηκε το 2004 και με το κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 2 
του 2005 (I.11)). Λόγω του μικρού μεγέθους της περιοχής και του γεγονότος ότι οι 
τροποποιήσεις του υφιστάμενου σχεδίου χαρακτηρίζονται επουσιώδεις, εναπόκειται στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές να κρίνουν εάν το σχέδιο αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και, εάν ναι, να προβούν σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών του 
βάσει της οδηγίας ΣΠΕ. Βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας ΣΠΕ, η 
εθνική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 7, της οδηγίας ΣΠΕ, οφείλει να 
δημοσιοποιήσει την απόφαση περί μη διενέργειας εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, και τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται.

Βάσει των προαναφερθέντων, οι ουγγρικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι για την 
τροποποίηση του πολεοδομικού κανονισμού στην πόλη Debrecen, ένα από τα ζητήματα που 
εγείρονται στην αναφορά, δεν θα διενεργηθεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
βάσει της οδηγίας ΣΠΕ λόγω της μικρής κλίμακας της τροποποίησης. Ωστόσο, αναφέρεται 
ότι πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις αντίστοιχες με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6,
παράγραφος 3 ,της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους) από την αρμόδια αρχή.

- Έκδοση οικοδομικών αδειών
Αντίστοιχη διαδικασία εφαρμόζεται σχετικά με την απόφαση περί μη διενέργειας εκτίμησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκριση του σχεδίου. Τόσο η κατασκευή ή η 
τροποποίηση της δημόσιας οδού όσο και η κατασκευή σειράς «συγκροτημάτων κατοικιών» 
καλύπτεται από το Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ (10 (ε) και 10 (β), αντίστοιχα). Για τα 
σχέδια που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, η αρμόδια εθνική αρχή αποφασίζει, βάσει των 
κριτηρίων επιλογής που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ, εάν θα 
                                               
1 ΕΕ L 175 της 5.7. 1985, σελ. 40.
2 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σελ.5.
3 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σελ. 17.
4 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σελ. 30-37.



CM\785668EL.doc 5/11 PE367.643v04-00

EL

πραγματοποιηθεί εκτίμηση των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
προβλεπόμενων σχεδίων υποδομής. Και σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 4,
παράγραφος 4, της οδηγίας ΕΠΕ, η εν λόγω απόφαση πρέπει να δημοσιοποιείται.
Εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν διενεργήθηκαν ούτε για την τροποποίηση 
του πολεοδομικού κανονισμού ούτε για την έκδοση των οικοδομικών αδειών του 
συγκροτήματος κατοικιών. Το κοινό θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να λάβει πληροφορίες 
για τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών περί μη διενέργειας τέτοιων εκτιμήσεων και τους 
λόγους στους οποίους βασίστηκαν οι αποφάσεις αυτές.

Όσον αφορά τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις περιοχές που γειτνιάζουν με 
την προαναφερθείσα περιοχή του δικτύου Natura 2000, τα σχέδια κατασκευής οικογενειακών 
κατοικιών δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ1 και
2003/35/ΕΚ. Τα σχέδια αυτά εξετάστηκαν αποκλειστικά βάσει των διατάξεων του άρθρου 6,
παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Υπάρχουν τέσσερα ακίνητα που γειτνιάζουν με την τοποθεσία του δικτύου Natura 2000 που 
αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς. Όσον αφορά τα δύο ακίνητα σε σχέση με τα οποία έχουν 
δοθεί προκαταρκτικές οικοδομικές άδειες, η αρμόδια για την προστασία του περιβάλλοντος 
αρχή συμμετείχε πλήρως στη διαδικασία και η δευτεροβάθμια αρχή ενέκρινε επίσης τη 
δήλωση θέσης, συναινώντας στην έκδοση των αδειών. Η υπηρεσία δημόσιας διοίκησης 
ενέκρινε την έκδοση της άδειας αλλά επί του παρόντος εκκρεμεί δευτεροβάθμια διαδικασία 
αμφισβήτησης της απόφασης αυτής, η οποία κινήθηκε από διάφορα πρόσωπα, και η υπόθεση 
βρίσκεται στο στάδιο της εκδίκασης.

Όσον αφορά τα δύο ακίνητα για τα οποία εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες, η αρμόδια για την 
προστασία του περιβάλλοντος αρχή και άλλοι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του 
αναφέροντα, κίνησαν διαδικασίες για την ανάκληση των αδειών που εκδόθηκαν το 2004. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η αρμόδια αρχή συναίνεσε στην έκδοση των αδειών με 
ορισμένες προϋποθέσεις, από τις οποίες προκύπτει ότι είχαν συνεκτιμηθεί όλες οι πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις στη σχετική τοποθεσία του δικτύου Natura 2000. Τόσο οι ιδιοκτήτες 
των παρακείμενων ακινήτων όσο και ο αναφέρων προσέφυγαν κατά των οικοδομικών 
αδειών. Οι δευτεροβάθμιες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

- Άδεια διαπλάτυνσης δημόσιας οδού

Όσον αφορά τη διαπλάτυνση της δημόσιας οδού, όπως προβλέπεται στον πολεοδομικό 
κανονισμό, οι ουγγρικές αρχές ανέφεραν στην απάντησή τους ότι η διαδικασία έκδοσης 
άδειας κατασκευής/οικοδομικής άδειας δεν είχε δρομολογηθεί ακόμη επειδή δεν είχε ληφθεί 
σχετική αίτηση έως την ημερομηνία της απάντησης. Σε περίπτωση που υποβληθεί τέτοιο 
αίτημα, οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές θα εξετάσουν το ενδεχόμενο διενέργειας 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, εάν κριθεί πως πρέπει να διενεργηθεί, το 
αντικείμενο της εκτίμησης αυτής.

                                               
1 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σελ. 5.
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Όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus, πρέπει 
να σημειωθεί ότι η οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/35/ΕΟΚ, 
περιέχει αναλυτικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή του κοινού στις συναφείς διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων σχετικά με σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, όπως η 
δημόσια οδός που προβλέπεται στον πολεοδομικό κανονισμό. Οι ουγγρικές αρχές πρέπει να 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις αυτές στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης απόφασης 
σχετικά με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Αν και οι απαιτήσεις του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους είναι 
σαφείς ως προς το θέμα αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι πρέπει να ερμηνεύονται σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της Σύμβασης του Aarhus, της οποίας τόσο η Ουγγαρία όσο και η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συμβαλλόμενα μέρη. Ως εκ τούτου, όταν μια δραστηριότητα 
αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, πρέπει να διασφαλίζεται η 
συμμετοχή του κοινού, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για την 
προτεινόμενη δραστηριότητα, την αρμόδια αρχή και τις διαδικαστικές λεπτομέρειες, να 
παρέχεται επαρκής χρόνος για την υποβολή παρατηρήσεων και σχετικών πληροφοριών, να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη η δημόσια συμμετοχή κατά τη λήψη της απόφασης και το κοινό 
να ενημερώνεται για την τελική απόφαση και τους λόγους στους οποίους αυτή βασίστηκε.

Στις πληροφορίες που απέστειλαν οι ουγγρικές αρχές αναφέρεται ότι οι αρμόδιες αρχές είχαν 
διασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στις συναφείς πληροφορίες και είχαν παράσχει τη 
δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων. Πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων και 
ακροάσεων, επιπλέον της αλληλογραφίας. Το γεγονός ότι ιδιοκτήτες παρακείμενων ακινήτων 
και ο αναφέρων προσέφυγαν κατά της απόφασης έκδοσης των οικοδομικών αδειών 
καταδεικνύει επίσης ότι ο αναφέρων είχε πρόσβαση στις σχετικές αποφάσεις και την 
αιτιολογία τους.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τα σχέδια κατασκευής παρακαμπτήριας οδού και
πολυκατοικιών πέριξ του Debreceni Nagyerdő (μεγάλο δάσος του Debrecen), το οποίο 
βρίσκεται εντός των ορίων του δήμου του Debrecen και αποτελεί μέρος ενός μεγάλης 
έκτασης τόπου του δικτύου Natura 2000, του τόπου κοινοτικής σημασίας αριθ. HUHN20033 
(«Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek»). Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η οικοδομική άδεια
δεν θα έπρεπε να είχε εκδοθεί επειδή, κατά την άποψή του, τα σχεδιαζόμενα έργα θα έχουν
ως αποτέλεσμα ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική ζημία σε οικοτόπους και προστατευόμενα
είδη. Διαμαρτυρήθηκε επίσης ότι οι αρχές δεν έλαβαν υπόψη δηλώσεις πολιτών και
εκπροσώπων ΜΚΟ, που υποστηρίζουν ότι παραβιάστηκαν τόσο η οδηγία 92/43/ΕΟΚ1 του 
Συμβουλίου όσο και η Σύμβαση του Aarhus2.

Στην απάντησή της τής 10ης Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή δήλωσε ότι, βάσει των
πληροφοριών που διαβίβασαν οι ουγγρικές αρχές, δεν προέκυπτε λόγος να κινήσει νομικές 
διαδικασίες και επεσήμανε ότι βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία 
αμφισβήτησης των οικοδομικών αδειών.
                                               
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σελ. 7).
2 Η ΕΕ & η Σύμβαση του Aarhus: στα κράτη μέλη της ΕΕ, ... η απόφαση για σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, της Σύμβασης του Aarhus εγκρίθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2005
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Στη συνέχεια, ο αναφέρων απέστειλε πρόσθετες πληροφορίες στην Επιτροπή Αναφορών
(απόφαση αριθ. 7.K.115/2006/37 της 26ης Ιουνίου 2007 του δικαστηρίου της επαρχίας
Hajdú-Bihar, με την οποία ακυρώθηκαν οι οικοδομικές άδειες, δήλωση του διευθυντή του
εθνικού πάρκου Hortobágy, επιστολή της Ένωσης Οικολόγων της Ανατολικής Ουγγαρίας και 
επιστολή απόρριψης του δήμου. Βάσει των προαναφερθέντων, ο φάκελος της αναφοράς
ανοίχθηκε εκ νέου κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής στις 3-4 Οκτωβρίου 2007 και 
ζητήθηκαν περαιτέρω πληροφορίες από την Επιτροπή.

Η Ένωση Οικολόγων της Ανατολικής Ουγγαρίας ζήτησε στη συνέχεια μια συνάντηση με
εκπροσώπους της ΓΔ Περιβάλλοντος, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2008, 
κατά τη διάρκεια της οποίας παραδόθηκαν έγγραφα τεκμηρίωσης (βλέπε κατάλογο στο 
παράρτημα).

Η Επιτροπή σημειώνει το γεγονός ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της επαρχίας Hajdú-
Bihar ακύρωσε τις αμφισβητούμενες οικοδομικές άδειες, οι οποίες αποτελούσαν επίσης το 
αντικείμενο της αναφοράς και ζήτησε την κίνηση νέων διαδικασιών από την αρχή 
κατασκευών. Η δικαστική απόφαση ανέφερε ότι «οι συναφείς νομοθετικοί κανόνες πρέπει να
εφαρμόζονται υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια προκειμένου το συμφέρον της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της φύσης να υπερισχύει κάθε άλλου συμφέροντος» (σελίδα 8). Η
δικαστική απόφαση ανέφερε ακόμη ότι στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας θα πρέπει να
ληφθούν δεόντως υπόψη τα ζητήματα που εγείρονται στη γνωμοδότηση του εμπειρογνώμονα 
σε θέματα περιβάλλοντος, που δόθηκε στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας και 
υποβλήθηκε από την ενάγουσα ένωση (σελίδα 9).

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για την τυχόν κίνηση νέας διαδικασίας που πιθανόν θα
παραβίαζε την κοινοτική νομοθεσία, ούτε τα συμπληρωματικά έγγραφα που προσκόμισε ο 
αναφέρων περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω 
ενέργεια.
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Παράρτημα
Έγγραφα σχετικά με την αναφορά αριθ. 0148/2005 που παραδόθηκαν στη

ΓΔ Περιβάλλοντος στις
11 Μαρτίου 2008:

 Επιστολή με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2007 υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενημερώνει τον κ. Meszaros
(Ένωση Οικολόγων Ανατολικής Ουγγαρίας) για το εκ νέου άνοιγμα του φακέλου της 
αναφοράς αριθ. 0148/2005 (αναφ. 315931)

 Επιστολή με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2007 υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της
Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενημερώνει τον κ. Zsak
(Ένωση Οικολόγων Ανατολικής Ουγγαρίας) για το εκ νέου άνοιγμα του φακέλου της 
αναφοράς αριθ. 0148/2005 (αναφ. 315930)

 Επιστολή με ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2007 υπογεγραμμένη από τον κ. Zsak και τον
κ. Lelesz προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 Επίσημη μετάφραση στα αγγλικά της επιστολής του κ. Laszlo Acs, επικεφαλής του
Τεχνικού Τμήματος του γραφείου του δημάρχου του δήμου του Debrecen, με 
ημερομηνία 27 Φεβρουαρίου 2006

 Ανακοίνωση προς τους βουλευτές του ΕΚ της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2006

 Απόφαση του δικαστηρίου της επαρχίας Hajdu—Bihar (αριθ. αναφορ.
7.K.30.115/2006/37) της 26ης Ιουνίου 2007 και η επίσημη μετάφρασή της στα αγγλικά
(μέρους της)

 Πρακτικά της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την 1η Απριλίου 2005 στις
εγκαταστάσεις της Επιθεώρησης Προστασίας του Περιβάλλοντος, Διατήρησης της 
Φύσης και Υδάτων της ανατολικής Ουγγαρίας

 Επιστολή της Επιτροπής Διατήρησης της Φύσης του Debrecen με ημερομηνία 5 
Μαρτίου 2008 και η επίσημη μετάφρασή της στα αγγλικά

 Επιστολή με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2004 (αριθ. αναφ. H-69/2004) υπογεγραμμένη από
τον κ. Kaknics, διευθυντή της εταιρείας Nyirerdo

 Επιστολή με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2005 υπογεγραμμένη από τον κ. Zsak προς τον
κ. Kelemen, διευθυντή της Επιθεώρησης Προστασίας του Περιβάλλοντος, Διατήρησης 
της Φύσης και Υδάτων της ανατολικής Ουγγαρίας, και η επίσημη μετάφρασή της στα 
αγγλικά

 Επίσημη μετάφραση στα αγγλικά των πρακτικών της συνεδρίασης που
πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2007 στα γραφεία της Επιθεώρησης Προστασίας 
του Περιβάλλοντος, Διατήρησης της Φύσης και Υδάτων της ανατολικής Ουγγαρίας

 Γνωμοδότηση με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2005 υπογεγραμμένη από τον κ. Lelesz, η 
οποία υποβλήθηκε στον δήμαρχο του Debrecen, κ. Lajos Kosa

 Επιστολή με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2005 (αριθ. αναφορ. XII-1/4875-1/05) 
υπογεγραμμένη από τον κ. Groh, επικεφαλής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του
γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας
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6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Τον Αύγουστο του 2008, ο αναφέρων απέστειλε νέες συμπληρωματικές πληροφορίες, 
ισχυριζόμενος ότι παρά την απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου, η οικοδόμηση 
συνεχιζόταν  στην εν λόγω  τοποθεσία. Διαμαρτύρεται επίσης  επειδή απορρίφθηκε το αίτημά 
του να έχει πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η 
Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε στις 20 Οκτωβρίου 2008 να επανεξετάσει την αναφορά. 

Ζητήθηκαν περαιτέρω πληροφορίες από τις ουγγρικές αρχές. Στην απάντησή τους, ανέφεραν 
ότι ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου του Debrecen, της πρωτοβάθμιας αρχής για 
οικοδομικά ζητήματα, κίνησε μόνο μια νέα διαδικασία προκειμένου να επιτραπεί η 
οικοδόμηση στα οικόπεδα οι αριθμοί των οποίων περιλαμβάνονται στην απόφαση, αφού το 
Ανώτατο Δικαστήριο της Ουγγρικής Δημοκρατίας, με την απόφασή του αριθ. 
Kfv.II.39:321/2007/8 της 18ης Ιουλίου 2008, επιβεβαίωσε την απόφαση του επαρχιακού 
δικαστηρίου υπό τον όρο ότι "κατά τις νέες διαδικασίες θα μπορούν να εξετάζονται μόνο 
ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος".

Με βάση την απόφαση αυτή, η αρχή που είναι αρμόδια για οικοδομικά ζητήματα 
επικοινώνησε με την περιφερειακή επιθεώρηση για την προστασία του περιβάλλοντος, τη 
διατήρηση της φύσης και τη διαχείριση του νερού, προκειμένου να λάβει τη γνώμη της ως 
πραγματογνώμονος. Η επιθεώρηση περιβάλλοντος κάλεσε τους κατασκευαστές να 
συμπληρώσουν την αίτησή τους με εκτίμηση επιπτώσεων Natura 2000. Οι διαδικασίες αυτές 
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και, μέχρι σήμερα, δεν έχουν χορηγηθεί οικοδομικές άδειες.

Όσον αφορά μια χωριστή ιδιοκτησία, το οικόπεδο αριθ. 22047/1, το οποίο βρίσκεται σε 
απόσταση 100 περίπου μέτρων από την άκρη της περί ης ο λόγος τοποθεσίας Natura 2000, η 
απόφαση αριθ. 4.Kf.27.480/2007/2 της 28ης Φεβρουαρίου 2008 του Δικαστηρίου της 
Βουδαπέστης περάτωσε τις νομικές διαδικασίες. Οι περιβαλλοντικές αρχές που συνεισέφεραν 
στη διαδικασία έγκρισης της κατασκευής δεν διαπίστωσαν ότι θα υπήρχε αρνητικός 
αντίκτυπος  στην τοποθεσία Natura 2000. Εξάλλου, από την υποβολή της αναφοράς, οι 
γενικοί τοπικοί νόμοι της πόλης του Debrecen σχετικά με τη χωροταξία και τη  πολεοδομία 
μείωσαν τον επιτρεπόμενο αριθμό διαμερισμάτων στην οικιστική ζώνη δίπλα στη τοποθεσία, 
πράγμα που σημαίνει ότι η αστικοποίηση θα είναι λιγότερο έντονη.
Όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, ο αναφέρων 
ισχυρίστηκε ότι, την περίοδο εκείνη (Αύγουστος του 2008), η εν εξελίξει διαδικασία 
χορήγησης οικοδομικής άδειας, δεν ήταν προσβάσιμη σε ηλεκτρονική μορφή. Ως εκ τούτου, 
έχουν παραβιαστεί το άρθρο 7, παράγραφοι 1και 2, εδάφια στ και ζ καθώς και το άρθρο 8 της 
οδηγίας 2003/4/ΕΚ1. Στην προαναφερόμενη απάντησή τους, οι ουγγρικές αρχές δηλώνουν 
ότι, εξ όσων γνωρίζουν, ο αναφέρων ζήτησε να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες από τον 
Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου του Debrecen σχετικά με οικοδομικές 
άδειες που εκδίδονται στην περιοχή της πόλης που αποκαλείται "Nyulas". Η αίτηση αυτή δεν 
αναφέρθηκε από τον αναφέροντα και θα μπορούσε να υπαχθεί στα άρθρα 3 έως 6 της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ. Η αίτηση πρόσβασης απορρίφθηκε επειδή, στην περίπτωση ατομικών 
οικοδομικών αδειών, ο αναφέρων δεν μπορεί να θεωρείται ενδιαφερόμενος. Οι ουγγρικές 
αρχές ανέφεραν ότι η οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά με την  πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες, δεν εφαρμόζεται δεδομένου ότι οι πληροφορίες που ζητεί ο 
αναφέρων δεν είναι "περιβαλλοντικές πληροφορίες"  υπό την έννοια της εν λόγω οδηγίας. Οι 

                                               
1 ΕΕ L 41, 14.2.2003, σ. 26-32
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αρχές επισήμαναν ότι, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ουγγαρίας, δηλ. το κυβερνητικό 
διάταγμα αριθ.. 311/2005 (ΧΙΙ.25.) Korm, "οι περιβαλλοντικές πληροφορίες" ανακύπτουν και 
υπόκεινται σε εξέταση κατά τη διάρκεια των ειδικών διαδικασιών για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη διατήρηση της φύσης που ακολουθούνται από τις αρμόδιες 
περιβαλλοντικές αρχές. Οι ουγγρικές αρχές είναι της γνώμης ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται στο στάδιο της έγκρισης της κατασκευής. Η Επιτροπή θα ήθελε να 
επισημάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο α της οδηγίας, εάν οι 
περιβαλλοντικές πληροφορίες που ζητούνται αφορούσαν τη διατήρηση της φύσης  και δεν 
διετίθεντο από το δημοτικό συμβούλιο του Debrecen - στο οποίο είχε υποβληθεί η αίτηση - η 
αρχή αυτή θα όφειλε να είχε διαβιβάσει την αίτηση στην αρμόδια αρχή, εφόσον ήταν γνωστή, 
και να ενημερώσει σχετικώς τον αναφέροντα ή να γνωστοποιήσει στον αναφέροντα τη 
δημόσια αρχή στην  οποία θεωρούσε  ότι ήταν δυνατόν να υποβληθεί αίτηση για την παροχή 
των πληροφοριών που ζητούνται. Εάν η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη,  όπως φαίνεται να 
πιστεύει ο αναφέρων, η αρμόδια αρχή θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσβαση σε 
πληροφορίες με την αιτιολογία ότι η αίτηση αφορούσε υλικό που βρισκόταν σε φάση 
επεξεργασίας ή ημιτελή έγγραφα ή δεδομένα (Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο δ της 
οδηγίας). ωστόσο, το δημοτικό συμβούλιο του Debrecen θα όφειλε, στην περίπτωση αυτή,  
να ενημερώσει τον αιτούντα και να αναφέρει το χρόνο που υπολογίζεται ότι απαιτείται για 
την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.
Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση του άρθρου 7, παράγραφος 1 και 2, εδάφια στ και ζ 
της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, η Επιτροπή επισημαίνει ότι πρέπει να εκπληρωθεί η υποχρέωση των 
δημόσιων αρχών να οργανώνουν περιβαλλοντικές πληροφορίες με σκοπό την ενεργό και 
συστηματική διάδοσή τους στο κοινό, ειδικότερα μέσω ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών ή 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τους απαιτούμενους 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Συγκεκριμένα, σε τοπικό επίπεδο, όπως στην 
προκειμένη περίπτωση, το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί σταδιακά. Συνεπώς, 
βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η πόλη του Debrecen δεν 
συμμορφώθηκε με το άρθρο 7, παράγραφος 1. Όσον αφορά το άρθρο 7, παράγραφος 2, 
εδάφια στ και ζ της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, θα πρέπει να τονιστεί ότι αφορά τη κοινολόγηση των 
αδειών με σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και τις μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Δεν προκύπτει από την αναφορά ότι υλικό το οποίο, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, θα έπρεπε να είχε κοινολογηθεί θα μπορούσε να υπαχθεί στις κατηγορίες αυτές. 
Για λόγους πληρότητας, επισημαίνεται ότι οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας ενδέχεται να εφαρμόζονται. Όπως σημειώνεται ανωτέρω, 
φαίνεται ότι η διαδικασία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Συνάγεται ότι, ακόμη και εάν 
υποτεθεί ότι οι πληροφορίες που ζητούνται εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  των εδαφίων στ 
και/ή ζ, μπορεί να προβληθεί η αιτιολογία  σχετικά με "το υλικό που βρίσκεται σε φάση 
επεξεργασίας ή ημιτελή έγγραφα ή δεδομένα" (Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο δ της 
οδηγίας). Συνεπώς, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η πόλη του 
Debrecen δεν συμμορφώθηκε  με το άρθρο 7, παράγραφος 2. Τέλος, το άρθρο 8 της οδηγίας 
αφορά την ποιότητα των περιβαλλοντικών πληροφοριών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι στην 
παρούσα περίπτωση το άρθρο αυτό δεν είναι σχετικό.

Συμπέρασμα

Αφού εκτίμησε την απάντηση των ουγγρικών αρχών, η Επιτροπή αδυνατεί να διαπιστώσει 
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κάποια παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας περί οικοτόπων1 και της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ. Συνεπώς, δεν βρίσκει λόγο να ενεργήσει περαιτέρω επί του θέματος αυτού.

                                               
1 ΕΕ L 206, 22.7.1992


