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Asia: Vetoomus nro 0148/2005, Ferenc Tibor Zsák, Unkarin kansalainen, Society 
Conservationists of Eastern Hungary -yhdistyksen puolesta, ja 
4 000 allekirjoittanutta tien rakentamisesta ja asuinalueen kehittämisestä 
Natura 2000 -alueen lähistöllä 

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan suunnitelmista rakentaa ohikulkutie ja asuinrakennuksia 
lähelle Debrecenin suurmetsän aluetta, joka on osa Natura 2000 -aluetta. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan suunnitellut toimet aiheuttaisivat peruuttamattomat ympäristövahingot 
merkittävälle luontotyypille, hiekkaiselle tammimetsälle. Hän sanoo, että siksi toimivaltaisen 
viranomaisen ei olisi pitänyt myöntää rakennuslupaa. Lisäksi hän valittaa, että viranomaiset 
eivät ottaneet huomioon kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen edustajien antamia lausuntoja 
päätöksentekomenettelyn aikana. Vetoomuksen esittäjän mukaan EU:n 
luontotyyppidirektiiviä ja Århusin yleissopimusta on rikottu.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 30. kesäkuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoa työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission väliaikainen vastaus, saatu 30. marraskuuta 2005.

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan suunnitelmista rakentaa ohikulkutie ja asuinrakennuksia 
lähelle Debrecenin suurmetsän aluetta (Debreceni Nagyerdő), joka sijaitsee Debrecenin 
kaupungin rajojen sisällä ja joka on osa laajempaa Natura 2000 -aluetta. Vetoomuksen esittäjä 
sanoo, että rakennuslupaa ei olisi pitänyt myöntää, koska hänen mukaansa suunnitellut 
muutokset aiheuttaisivat peruuttamattomat ympäristövahingot luontotyypeille ja suojelluille 
lajeille. Lisäksi hän valittaa, että viranomaiset eivät ottaneet huomioon kansalaisten ja 
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kansalaisjärjestöjen edustajien antamia lausuntoja. Hänen mukaansa luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettua neuvoston direktiiviä 92/43/ETY1

(luontotyyppidirektiivi) ja Århusin yleissopimusta on rikottu.

Komissiolla ei ollut tietoja siitä, että kyseisen yhteisön tärkeänä pitämän alueen 
nro HUHN20033 (Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek) infrastruktuuriin aiotaan tehdä 
muutoksia. Alueen koko on 5 649 hehtaaria ja siihen kuuluu kansallinen luonnonsuojelualue 
Debreceni Nagyerdő, joka on vetoomuksen kohteena.

Vetoomuksen kertomuksesta ja siihen liitetyistä asiakirjoista käy ilmi, että toimivaltainen 
ensisijainen luonnonsuojelusta vastaava viranomainen, Hortobágyn kansallispuiston johto, ei 
ollut alusta asti mukana päätöksentekomenettelyssä, joka koski rakennuslupien myöntämistä 
alueen laidalla tien toisella puolella sijaitseville asuinrakennuksille. Alue on jo jaoteltu 
asuinalueeksi, ja siellä on jo rakennuksia.

Erään vetoomuksen vastaanottamisen jälkeen järjestetyssä uudessa menettelyssä Hortobágyn 
kansallispuiston johto oli mukana, ja se ei ilmaissut vastustavansa ehdotettuja rakennustöitä. 
Sen mukaan ehdotetut rakennustyöt eivät aiheuttaisi merkittävää vahinkoa alueen 
koskemattomuudelle. Viranomaisen lausunnon mukaan kyseisessä osassa aluetta on 
pääasiassa sellaisia metsätyyppejä, joilla ei ole luontotyyppidirektiivin mukaan merkittävää 
suojeluarvoa.

Komissiolla ei ole tällä hetkellä mitään perusteita kyseenalaistaa Hortobágyn kansallispuiston 
johdon antamaa lausuntoa, mutta se pyytää kuitenkin Unkarin viranomaisilta lisätietoja siitä, 
kuinka he päätyivät siihen tulokseen, että muutokset eivät aiheuttaisi merkittävää vahinkoa 
Natura 2000 -alueelle. 

Lisäksi vetoomuksen esittäjä kertoo olevansa huolissaan siitä, että toimivaltaiset viranomaiset 
eivät ole ottaneet asianmukaisesti huomioon kansalaisten ja ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjen mielipiteitä. Hän viittaa asiaa koskeviin velvoitteisiin, joista on säädetty 
Århusin yleissopimuksella. Yhteisö on ollut Århusin yleissopimuksen osapuoli 
toukokuusta 2005 alkaen. Århusin yleissopimuksen säännökset, jotka koskevat yleisön 
osallistumista ympäristöasioista koskevaan päätöksentekoon ympäristön kannalta 
merkittävissä hankkeissa ja ympäristöön liittyvissä suunnitelmissa sekä ohjelmissa, on otettu 
mukaan yhteisön lainsäädäntöön. Erityisesti niistä on säädetty direktiivillä 2003/35/EY2, jolla 
muun muassa muutetaan YVA-direktiivin säännöksiä yleisön osallistumisesta, sekä 
direktiivillä 2001/42/EY3. Jäsenvaltioiden oli pantava täytäntöön direktiivit 25. kesäkuuta 
2005 (direktiivi 2003/35/EY) ja 21. heinäkuuta 2004 (direktiivi 2001/42/EY) mennessä. 
Alkuperäinen kaupunkisuunnittelua koskeva säännösluonnos, jolla sallitaan ohikulkutien ja 
asuinalueen rakentaminen, annettiin ennen molempien direktiivien täytäntöönpanon 
määräpäiviä ja ennen kuin yhteisö oli ratifioinut Århusin yleissopimuksen. Näin ollen 
                                               
1 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7−50.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön 

osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston 
direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeuden osalta, EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30.
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Unkarin viranomaisten kanssa käytävien uusien keskustelujen jälkeen on arvioitava, 
voidaanko jollakin myöhemmistä toimista osoittaa kyseisten direktiivien tai jopa suoraan 
Århusin yleissopimuksen säännösten täytäntöönpano. Unkari ratifioi Århusin 
yleissopimuksen 3. heinäkuuta 2001.

Lisäksi direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 3 kohdan mukaan toimivaltainen kansallinen 
viranomainen antaa hyväksyntänsä suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, 
että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen, ja kuultuaan 
tarvittaessa kansalaisia. Kansalaisia kuullaan myös, mikäli komissio pyytää lisätietoja. 
Komissio ilmoittaa vetoomusvaliokunnalle kaikista muutoksista.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 10. marraskuuta 2006.

Komissio pyysi 30. marraskuuta 2005 antamassa tiedonannossaan Unkarin viranomaisilta 
lisätietoja seuraavista aiheista:
 rakennusluvan myöntämiseen liittyvät olosuhteet, mukaan lukien kuvaus 

kansalaisjärjestöjen ja erityisesti luonnonsuojelujärjestöjen osallistumisesta,
 Natura 2000 -alueisiin vaikuttavia suunnitelmia ja hankkeita koskeva arviointi 

direktiivin 92/43/ETY (luontotyyppidirektiivi) 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti (tai mikä 
tahansa muu arviointia vastaava tarkka tutkimus).

Saadussa vastauksessa annettiin vaaditut tiedot asianmukaisesta kansallisesta lainsäädännöstä, 
asianmukaisesta yhteisön lainsäädännöstä sellaisena kuin se on siirrettynä osaksi kansallista 
lainsäädäntöä sekä niistä seuraavista menettelyistä. Komissio on tutkinut vastauksen ja pystyy 
nyt antamaan kommenttinsa perustellusti. 

Vetoomuksen kohteena on 5 649 hehtaarin suuruinen alue, jota on ehdotettu yhteisön tärkeänä 
pitämäksi alueeksi nro HUHN20033 (Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek). Alueeseen 
kuuluu kansallinen luonnonsuojelualue Debreceni Nagyerdő. Toinen kahdesta 
rakennushankkeesta, joiden katsottiin aiheuttavan kielteisiä vaikutuksia alueeseen, sijaitsee 
alueen lähellä (niin kutsutulla Nyulas-alueella) ja toinen sijaitsee kauempana.

Unkarin viranomaisten vastauksessa kuvatut menettelyt liittyvät a) kaupunkien 
rakennustoimien yleisiin sääntelypuitteisiin, b) vetoomuksen aiheena olevien rakennuslupien 
myöntämiseen ja c) lupaan laajentaa julkista asuinrakennuksiin johtavaa tietä.

- Kaupunkirakentamiseen liittyvät säännökset
 Unkarin viranomaisten toimittamien tietojen mukaan kunnanvaltuustojen hyväksymillä 
Unkarin kaupunkirakentamiseen liittyvillä säännöksillä säädetään puitteet muutoksia 
koskeville luville (rakennusluvat). Silloin kun vetoomuksen esittelijän kyseenalaistama 
menettely toteutettiin, ympäristövaikutusten arviointia koskevat säännöt oli sisällytetty 
vuoden 1995 lakiin nro LIII ympäristönsuojelua koskevista yleisistä säännöistä ja 
vuoden 2001 valtioneuvoston asetukseen nro 20 (II.14), joilla neuvoston 
direktiivi 85/337/ETY1 (sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 97/11/EY2 ja 

                                               
1 EYVL L 175, 5.7.1985.2008, s. 40.
2 EYVL L 73, 14.3.1997. s.5.
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2003/35/EY1) oli siirretty lainmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vetoomuksen 
esittäjän kuvailema hanke kuuluu direktiivin 85/337/ETY liitteen II soveltamisalaan (10.b 
Kaupunkialueiden kehittämishankkeet). Kaupunkirakentamiseen liittyvä säännös katsotaan 
suunnitelmaksi tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
27. kesäkuuta 2001 annetun direktiivin 2001/42/EY2 SYA-direktiivi) 3 artiklan mukaisesti ja 
siitä on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi SYA-direktiivin säännösten mukaisesti (jotka 
on siirretty osaksi Unkarin kansallista lainsäädäntöä vuoden 1995 lailla nro LIII, sellaisena 
kuin se on muutettuna vuonna 2004, ja vuoden 2005 valtioneuvoston asetuksella nro 2 (I.11)). 
Kyseessä oleva alue on kooltaan pieni ja alkuperäiseen suunnitelmaan tehtyjen muutosten 
kerrotaan olevan ainoastaan pienimuotoisia, ja siksi toimivaltaiset kansalliset viranomaiset 
päättävät, onko suunnitelmalla todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Mikäli näin 
on, he toteuttavat ympäristövaikutusten arvioinnin SYA-direktiivin mukaisesti. SYA-
direktiivin liitteessä II annettujen perusteiden pohjalta kansallisen viranomaisen on saatettava 
SYA-direktiivin 3 artiklan 7 kohdan nojalla yleisön saataville päätös ympäristövaikutusten 
arvioinnin tekemättä jättämisestä ja perusteet päätökselle.

Unkarin viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että heidän mukaansa Debrecenin kaupungin 
kaupunkirakentamiseen liittyvän säännöksen muuttamiselle, joka oli vetoomuksessa esille 
tuotuja aiheita, ei tarvitse tehdä SYA-direktiivin mukaista ympäristövaikutusten arviointia, 
koska muutos on niin pienimuotoinen. Kuitenkin toimivaltaisen viranomaisen kerrotaan 
tehneen direktiivin 92/43/ETY (luontotyyppidirektiivi) 6 artiklan 3 kohdan nojalla 
edellytettyjä arviointeja vastaavia arviointeja.

- Rakennuslupien myöntäminen 

Vastaavaa menettelyä sovelletaan päätökseen ympäristövaikutusten arvioinnin tekemättä 
jättämisestä ennen hankkeen hyväksymistä. Julkisen tien rakentaminen tai muuttaminen ja 
asuinrakennusten rakentaminen kuuluvat YVA-direktiivin liitteen II (10e ja 10b kohdat) 
soveltamisalaan. Liitteessä II lueteltujen hankkeiden osalta kansallinen viranomainen päättää 
YVA-direktiivin liitteessä III annettujen arviointiperusteiden mukaisesti, toteuttaako se 
suunniteltujen infrastruktuurihankkeiden mahdollisten ympäristövaikutusten arvioinnin. 
YVA-direktiivin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten päätös on sitten 
saatettava yleisön saataville.

Kaupunkirakentamiseen liittyvän säännöksen muuttamisesta tai asuinrakennuksia koskevista 
rakennusluvista ei ole kummastakaan toteutettu ympäristövaikutusten arviointeja. Yleisöllä 
pitäisi olla mahdollisuus saada tietoa toimivaltaisten viranomaisten päätöksestä olla tekemättä 
arviointeja ja niiden taustalla olevista syistä. 

Kyseessä olevan Natura 2000 -alueen reuna-alueita koskevien rakennuslupien 
myöntämisprosessin osalta on otettava huomioon, että omakotitalojen rakennushankkeita ei 
ole lueteltu tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun direktiivin 85/337/ETY (YVA-direktiivi), sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiiveillä 97/11/EY3 ja 2003/35/EY, liitteissä I ja II Kyseiset hankkeet arvioitiin 
yksinomaan luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa annettujen säännösten mukaisesti.
                                               
1 EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.
2 EYVL L 197, 21.7.2001, s. 30−37.
3 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
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Natura 2000 -alueen läheisyydessä on neljä maa-aluetta, jotka ovat vetoomuksen kohteena. 
Kahdelle maa-alueelle on myönnetty luvat suunnitelmaluonnoksien toteuttamiseksi ja 
toimivaltainen luonnonsuojelusta vastaava viranomainen on ollut täysimääräisesti mukana 
menettelyssä. Lisäksi toissijainen viranomainen hyväksyi lupien myöntämistä koskevan 
lausunnon. Julkishallinnon virasto hyväksyi luvan, mutta lukuisat henkilöt ovat tehneet 
aloitteen päätöksen toisesta arvioinnista ja asia on nyt oikeudellisessa käsittelyssä.

Toimivaltainen luonnonsuojelusta vastaava viranomainen ja muut sidosryhmät, vetoomuksen 
esittäjä mukaan lukien, ovat tehneet aloitteen, jotta vuonna 2004 myönnetyt luvat 
peruutettaisiin kahden rakennusluvan saaneen maa-alueen osalta. Menettelyn aikana 
toimivaltainen viranomainen hyväksyi lupien myöntämisen lukuisat ehdot huomioon ottaen, 
mikä osoittaa, että kaikki mahdolliset kielteiset vaikutukset kyseiseen Natura 2000 -alueeseen 
oli pohdittu perusteellisesti. Lähellä sijaitsevien maa-alueiden omistajat ja vetoomuksen 
esittäjä lähettivät vetoomuksensa rakennuslupien myöntämistä vastaan. Toissijaiset menettelyt 
ovat parhaillaan käynnissä.

- Julkisen tien laajentamista koskeva lupa

Kaupunkirakentamiseen liittyvän säännöksen nojalla laajennetun julkisen tien osalta Unkarin 
viranomaiset ilmoittivat vastauksessaan, että muutos- tai rakennusluvan myöntämismenettelyä 
ei ole vielä aloitettu, koska siihen liittyvää hakemusta ei ole vielä vastaanotettu 
vastausajankohtaan mennessä. Mikäli tällainen pyyntö esitetään, toimivaltaiset 
ympäristöviranomaiset päättävät ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuudesta ja 
mahdollisen arvioinnin laajuudesta. 

Yleisön osallistumisen ja Århusin yleissopimuksen täytäntöönpanon osalta on huomattava, 
että direktiivi 85/337/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/35/ETY, 
sisältää yksityiskohtaiset vaatimukset yleisön osallistumisesta asiaankuuluviin 
päätöksentekomenettelyihin, jotka koskevat sen soveltamisalan piiriin kuuluvia hankkeita, eli 
kaupunkirakentamiseen liittyvän säännöksen piiriin kuuluvaa julkista tietä. Unkarin 
viranomaisten on kunnioitettava vaatimuksia kyseiseen toimintaan liittyvässä 
päätöksentekomenettelyssä.

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan vaatimukset eivät ole tältä osin täysin 
yksiselitteiset, mutta niihin olisi suhtauduttava jatkeena Århusin yleissopimuksen 
säännöksille, jonka allekirjoittajaosapuolia Unkari ja Euroopan yhteisö ovat. Näin ollen kun 
toiminnalla on todennäköisesti merkittävä vaikutus ympäristöön, yleisön osallistuminen on 
taattava. Yleisölle on tiedotettava ehdotetusta toiminnasta, vastaavasta viranomaisesta ja 
menettelyä koskevista yksityiskohdista, jotta se saa ajoissa tilaisuuden kommentoida ja 
toimittaa kaikki asiaankuuluvat tiedot. Päätöksessä yleisön osallistuminen on otettava 
asianmukaisesti huomioon, ja yleisölle on tiedotettava lopullisesta päätöksestä ja sen taustalla 
olevista syistä ja pohdinnoista. 

Unkarin viranomaisten toimittamissa tiedoissa kerrotaan, että toimivaltaiset viranomaiset ovat 
taanneet yleisölle asianmukaisten tietojen saannin ja tarjonneet mahdollisuuden kommentoida. 
Kirjeenvaihdon lisäksi on järjestetty lukuisia kokouksia ja kuulemisia. Lähistöllä sijaitsevien 
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maa-alueiden omistajat ja vetoomuksen esittäjä ovat vedonneet rakennuslupien myöntämistä 
vastaan, mistä voidaan päätellä, että päätökset ja niiden taustalla olevat syyt olivat 
vetoomuksen esittäjän saatavilla.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä on huolissaan suunnitelmista rakentaa ohikulkutie ja asuinrakennuksia 
lähelle Debrecenin suurmetsän aluetta (Debreceni Nagyerdő), joka sijaitsee Debrecenin 
kaupungin rajojen sisällä ja joka on osa laajempaa Natura 2000 -aluetta ja yhteisön tärkeänä 
pitämä alue nro HUHN20033 (Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek). Vetoomuksen esittäjä 
on ilmoittanut, että rakennuslupaa ei olisi pitänyt myöntää, koska hänen mukaansa 
suunnitellut muutokset aiheuttaisivat peruuttamattomat ympäristövahingot luontotyypeille ja 
suojelluille lajeille. Lisäksi hän valitti, että viranomaiset eivät ottaneet huomioon kansalaisten 
ja kansalaisjärjestöjen edustajien antamia lausuntoja. Hänen mukaansa neuvoston 
direktiiviä 92/43/ETY1 ja Århusin yleissopimusta2 on rikottu.

Komissio ilmoitti 10. marraskuuta 2006 antamassa vastauksessaan, että Unkarin 
viranomaisten antamien tietojen perusteella sillä ei ole perusteita aloittaa oikeudellisia 
toimenpiteitä. Lisäksi se totesi, että rakennuslupien oikeudellinen käsittely, tuomioistuimen 
hyväksyminen oli yhä kesken.

Vetoomuksen esittäjä lähetti myöhemmin vetoomusvaliokunnalle lisätietoja (Hajdú-Biharin 
läänin tuomioistuimen 26. kesäkuuta 2007 antama tuomio nro 7.K.115/2006/37), joiden 
perusteella rakennusluvat peruutettiin, sekä Hortobágyn kansallispuiston johtajan kirjeen, 
Society of Conservationists of Eastern Hungary -yhdistyksen kirjeen ja kunnan 
hylkäämispäätöksen. Kyseisten tietojen perusteella vetoomuksen käsittelyä jatkettiin 
valiokunnan 3.–4. lokakuuta 2007 pitämässä kokouksessa ja komissiolta pyydettiin lisätietoja. 

Society of Conservationists of Eastern Hungary -yhdistys pyysi tämän jälkeen, että 
ympäristöasioiden pääosaston edustajien kanssa järjestetään kokous. Kokous pidettiin 
11. maaliskuuta 2008 ja siellä jaettiin asiakirjat (katso luettelo liitteestä).

Komissio ottaa huomioon sen tosiseikan, että Hajdú-Biharin läänin toissijainen tuomioistuin 
peruutti hyväksytyt rakennusluvat, jotka olivat myös vetoomuksen kohteena, ja määräsi, että 
rakentamisesta vastaava viranomainen aloittaa uudet menettelyt. Tuomioistuimen tuomion 
mukaan asianmukaisia oikeudellisia sääntelyjä on sovellettava mahdollisimman laajalti, jotta 
ympäristön- ja luonnonsuojelu asetetaan kaikkien muiden etujen edelle (sivu 8). 
Tuomioistuimen tuomiossa eriteltiin lisäksi, että uudessa menettelyssä on käsiteltävä 
asianmukaisesti ympäristöasiantuntijan esiin nostamat kysymykset, jotka saadaan 
tuomioistuimen käsittelyjen aikana ja jotka asianomistaja toimittaa (sivu 9).

Komission mukaan ei ole aloitettu sellaista uutta menettelyä, joka voisi olla yhteisön 
lainsäädännön vastainen, eikä vetoomuksen esittäjäkään ole esittänyt tällaista tietoa 
                                               
1 Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992 luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 

eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
2 EU ja Århusin yleissopimus: Århusin yleissopimuksen tekemistä koskeva Euroopan yhteisön päätös 

hyväksyttiin 17. helmikuuta 2005 EU:n jäsenvaltioissa.
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täydentävissä asiakirjoissa.

Komissio katsoo siksi, että sillä ei ole syytä käsitellä kyseistä asiaa pidemmälle.
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Liite
Vetoomukseen nro 0148/2005 liittyvät asiakirjat, jotka on annettu ympäristöasioiden 
pääosastolle
11. maaliskuuta 2008:

 Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan puheenjohtajan allekirjoittama kirje, joka 
on päivätty 10. lokakuuta 2007 ja jossa ilmoitetaan Society of Conservationists of 
Eastern Hungary -yhdistyksen edustajalle (Meszaros) vetoomuksen nro 0148/2005 
(viite: 315931) käsittelyn jatkamisesta;

 Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan puheenjohtajan allekirjoittama kirje, joka 
on päivätty 10. lokakuuta 2007 ja jossa ilmoitetaan Society of Conservationists of 
Eastern Hungary -yhdistyksen edustajalle (Zsak) vetoomuksen nro 0148/2005 (viite: 
315930) käsittelyn jatkamisesta;

 henkilöiden Zsak ja Lelesz allekirjoittama 14. lokakuuta 2007 päivätty kirje Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunnan puheenjohtajalle;

 virallinen englanninkielinen käännös Debrecenin kaupungin kaupunginjohtajan teknisen 
osaston johtajan Laszlo Acsin allekirjoittamasta kirjeestä, päivätty 27. helmikuuta 2006;

 tiedonanto Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaan kuuluville parlamentin 
jäsenille, päivätty 10. marraskuuta 2006;

 Hajdu-Biharin läänin tuomioistuimen tuomio (viite: 7.K.30.115/2006/37), annettu 
26. kesäkuuta 2007, ja sen (osittainen) virallinen englanninkielinen käännös;

 Itä-Unkarin ympäristön- ja luonnonsuojelusta sekä veden tutkimisesta vastaavan 
viraston tiloissa 1. huhtikuuta 2005 pidetyn kokouksen pöytäkirja; 

 Debrecenin luonnonsuojelukomitean kirje, päivätty 5. maaliskuuta 2008, ja sen 
virallinen englanninkielinen käännös;

 Nyirerdon johtajan Kaknicsen kirje, päivätty 8. kesäkuuta 2004 (viite: H-69/2004);
 Zsakin allekirjoittama kirje, päivätty 30. marraskuuta 2005, Itä-Unkarin ympäristön- ja 

luonnonsuojelusta sekä veden tutkimisesta vastaavan viraston johtajalle Kelemenille, ja 
sen virallinen englanninkielinen käännös;

 Itä-Unkarin ympäristön- ja luonnonsuojelusta sekä veden tutkimisesta vastaavan 
viraston tiloissa 6. joulukuuta 2007 pidetyn kokouksen pöytäkirjan virallinen 
englanninkielinen käännös;

 henkilön Lelesz allekirjoittama lausunto, päivätty 16. marraskuuta 2005 ja toimitettu 
Debrecenin kaupunginjohtajalle Lajos Kosalle;

 Unkarin tasavallan presidentin tiedotusasioista vastaavan osaston johtajan Grohin 
allekirjoittama kirje, päivätty 25. lokakuuta 2005 (viite: XII-1/4875-1/05).
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6. Komission täydentävä vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009.

Vetoomuksen esittäjä lähetti elokuussa 2008 uusia tietoja, joiden mukaan rakennustyöt 
jatkuivat kyseessä olevalla paikalla läänin tuomioistuimen tuomiosta huolimatta. Hän valittaa 
myös, että häneltä on evätty ympäristötiedon saatavuus. Näiden tietojen perusteella 
vetoomusvaliokunta päätti 20. lokakuuta 2008 pitämässään kokouksessa jatkaa asian 
käsittelyä. 

Unkarin viranomaisilta pyydettiin lisätietoja. Vastauksessaan Unkarin viranomaiset totesivat, 
että Debrecenin kaupunginvaltuuston notaari, joka on ensimmäisen asteen 
rakennusviranomainen, käynnisti vain uuden menettelyn tuomioon sisältyneiden tonttien 
rakennusluvista sen jälkeen, kun Unkarin tasavallan korkein oikeus vahvisti 
18. heinäkuuta 2008 tekemällään päätöksellä nro Kfv.II.39:321/2007/8 läänin tuomioistuimen 
päätöksen ehdosta, jonka mukaan "uusien menettelyjen aikana voidaan tutkia vain 
ympäristönsuojeluun liittyviä kysymyksiä".

Tämän päätöksen perusteella rakennusviranomainen otti yhteyttä ympäristönsuojelusta, 
luonnonsuojelusta ja vesienhoidosta vastaavaan alueelliseen tarkastuslaitokseen saadakseen 
sen asiantuntijalausunnon. Ympäristötarkastuslaitos kehotti rakennuttajia täydentämään 
hakemustaan Natura 2000 -vaikutustenarvioinnilla. Nämä menettelyt ovat edelleen käynnissä, 
eikä rakennuslupia ole tähän mennessä myönnetty. 

Kyseessä olevan Natura 2000 -alueen reunasta noin sadan metrin päässä sijaitsevan erillisen 
kiinteistön, tontin nro 22047/1, osalta oikeuskäsittely päätettiin Budapestin tuomioistuimen 
28. helmikuuta 2008 tekemällä päätöksellä nro 4.Kf.27.480/2007/2. 
Rakennuslupamenettelystä vastaavat ympäristöviranomaiset eivät havainneet, että 
Natura 2000 -alueeseen olisi haitallista vaikutusta. Vetoomuksen esittämisen jälkeen 
Debrecenin kaupungin yleiskaavoitusta ja rakentamista koskevilla asetuksilla on lisäksi 
vähennetty alueeseen rajoittuvan asuinalueen asuntojen sallittua määrää, minkä johdosta 
kaupungistuminen on lievempää.

Ympäristötiedon julkisen saatavuuden osalta vetoomuksen esittäjä väitti, että kyseisenä 
aikana (elokuussa 2008) meneillään oleva rakennuslupamenettely ei ollut saatavilla 
sähköisessä muodossa. Direktiivin 2003/4/EY1 7 artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklan 2 kohdan f ja g 
alakohtaa sekä 8 artiklaa olisi rikottu. Unkarin viranomaiset toteavat edellä mainitussa 
vastauksessa, että niiden tietojen mukaan vetoomuksen esittäjä pyysi saatavilleen tietoja 
Debrecenin kaupungin teknisen osaston johtajalta kaupungin niin kutsutulle Nyulas-alueelle 
myönnetyistä rakennusluvista. Vetoomuksen esittäjä ei maininnut tätä hakemusta, johon 
voitaisiin soveltaa direktiivin 2003/4/EY 3−6 artiklaa. Saatavuus evättiin, koska vetoomuksen 
esittäjää ei voida pitää asianosaisena yksittäisten rakennuslupien osalta. Unkarin viranomaiset 
totesivat, että ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annettua direktiiviä 2003/4/EY ei 
sovelleta, koska vetoomuksen esittäjän pyytämä tieto ei ole direktiivissä tarkoitettua 
"ympäristötietoa". Viranomaiset totesivat, että Unkarin lainsäädännön eli hallituksen 
asetuksen nro 311/2005 (XII.25.) Korm mukaisesti "ympäristötieto" syntyy toimivaltaisten 
ympäristöviranomaisten valvomien erityisten ympäristön- ja luonnonsuojelumenettelyjen 

                                               
1 EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26−32.
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aikana ja niihin sovelletaan tutkintaa niiden aikana. Unkarin viranomaiset katsovat, että 
direktiivin vaatimuksia ei sovelleta menettelyn rakennuslupavaiheeseen. Komissio 
huomauttaa, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos pyydetyssä ympäristötiedossa 
oli kyse luonnonsuojelusta eikä sitä ollut Debrecenin kaupunginvaltuustolla – jolle pyyntö oli 
tehty – kyseisen viranomaisen olisi pitänyt mahdollisimman pian toimittaa pyyntö edelleen 
toimivaltaiselle viranomaiselle, mikä se oli tiedossa, ja ilmoittaa tästä pyynnön esittäjälle tai 
ilmoitettava pyynnön esittäjälle se viranomainen, jonka puoleen sen mielestä on mahdollista 
kääntyä kyseisen tiedon saamiseksi. Jos menettely oli käynnissä, kuten vetoomuksen esittäjä 
näyttää ajattelevan, toimivaltainen viranomainen voi evätä tiedon saatavuuden sillä 
perusteella, että pyyntö koski valmisteilla olevaa aineistoa tai keskeneräisiä asiakirjoja ja 
tietoja (direktiivin 4 artiklan 1 kohta). Debrecenin kaupunginvaltuuston olisi kuitenkin siinä 
tapauksessa pitänyt ilmoittaa pyynnön esittäjälle aineiston arvioitu valmistumisaika.

Direktiivin 2003/4/EY 7 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 2 kohdan f ja g alakohdan väitetyn 
rikkomisen osalta komissio huomauttaa, että viranomaisten velvoite järjestää ympäristötieto 
siten, että tietoa voidaan aktiivisesti ja järjestelmällisesti levittää yleisölle erityisesti 
tietoverkkojen ja/tai sähköisten välineiden avulla, on täytettävä, ottaen huomioon muun 
muassa tarvittavat taloudelliset ja inhimilliset resurssit. Erityisesti paikallistasolla, kuten 
kyseisessä tilanteessa, tämä tulos voitaisiin saavuttaa asteittain. Saatavilla olevien tietojen 
perusteella komissio ei siksi katso, että Debrecenin kaupunki ei noudattanut 7 artiklan 
1 kohtaa. Direktiivin 2003/4/EY 7 artiklan 2 kohdan f ja g alakohdan osalta on korostettava, 
että kyseessä on tietojen levittäminen luvista, joilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, ja 
ympäristövaikutuksia koskevista tutkimuksista. Vetoomuksesta ei käy ilmi, että aineiston, 
joka vetoomuksen esittäjän mukaan olisi pitänyt levittää, voitaisiin katsoa kuuluvan näihin 
luokkiin. Kattavuuden takia voidaan panna merkille, että direktiivin 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
mainittuja poikkeuksia voitaisiin soveltaa. Kuten edellä on todettu, näyttää, että menettely oli 
edelleen käynnissä. Siitä seuraa, että vaikka oletettaisiin, että väitetty tieto kuuluu f ja/tai 
g alakohdan soveltamisalaan, voidaan käyttää perustelua, joka koskee "valmisteilla olevaa 
aineistoa tai keskeneräisiä asiakirjoja ja tietoja" (direktiivin 4 artiklan 1 kohdan d alakohta). 
Saatavilla olevien tietojen perusteella komissio ei siksi katso, että Debrecenin kaupunki ei 
noudattanut 7 artiklan 2 kohtaa. Lopuksi, direktiivin 8 artiklassa käsitellään ympäristötiedon 
laatua. Komissio katsoo, että tässä tapauksessa kyseinen artikla ei ole olennainen.

Johtopäätös

Tutkittuaan Unkarin viranomaisten antaman vastauksen komissio ei pysty havaitsemaan 
luontotyyppidirektiivin, direktiivin 92/43/ETY1 ja direktiivin 2003/4/EY rikkomista. 
Komissio katsoo siksi, että sillä ei ole enää syytä käsitellä kyseistä asiaa.
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