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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 148/2005, ingediend door Ferenc Tibor Zsák (Hongaarse nationaliteit), 
namens de "Vereniging van natuurbeschermers in Oost-Hongarije", gesteund door 4000 
medeondertekenaars, over de aanleg van een weg en de ontwikkeling van een 
wooncomplex in een Natura 2000-gebied

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit zijn bezorgdheid over plannen om een rondweg en woonblokken te bouwen in de 
onmiddellijke nabijheid van het Grote Bos van Debrecen, dat een Natura 2000-gebied is. 
Volgens hem zal de geplande ontwikkeling onherstelbare milieuschade aanrichten aan een 
belangrijk type habitat, het zandige eikenbos. Indiener betoogt daarom dat de bevoegde autoriteit 
geen bouwvergunning had mogen verlenen. Hij klaagt er tevens over dat de autoriteiten geen 
rekening hebben gehouden met de door burgers en vertegenwoordigers van NGO’s gedurende de 
besluitvormingsprocedure afgelegde verklaringen. Indiener stelt dat er inbreuk is gemaakt op 
zowel de habitatrichtlijn van de Europese Unie als het Verdrag van Aarhus.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 juni 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 november 2005

Indiener uit zijn bezorgdheid over plannen om een rondweg en woonblokken te bouwen in de 
onmiddellijke nabijheid van het Grote Bos van Debrecen, dat binnen de stadsgrenzen van 
Debrecen ligt en deel uitmaakt van een groot Natura 2000-gebied. Indiener betoogt dat er geen 
bouwvergunning had mogen worden verleend, aangezien de geplande ontwikkeling volgens hem 
onherstelbare milieuschade aan habitats en beschermde soorten zou aanrichten. Hij klaagt er 
tevens over dat de autoriteiten geen rekening hebben gehouden met de door burgers en 
vertegenwoordigers van ngo's afgelegde verklaringen. Indiener stelt dat er inbreuk is gemaakt op 
zowel Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
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de wilde flora en fauna1 (de habitatrichtlijn) als het Verdrag van Aarhus.

De Commissie was zich er niet van bewust dat het voorgestelde gebied van communautair 
belang nr. HUHN20033 (Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek) de dupe van 
infrastructuurprojecten dreigde te worden. Dit gebied beslaat een oppervlakte van 5 649 ha, 
waarbinnen tevens het voorwerp van dit verzoekschrift ligt, het nationale natuurreservaat 
Debreceni Nagyerdő.

Zoals in het verzoekschrift wordt aangegeven en zoals uit de bijgevoegde documenten kan 
worden opgemaakt, was de hoogste instantie voor natuurbehoud terzake, het Directoraat van het 
nationale park Hortobágy, in eerste instantie niet betrokken bij de besluitvorming inzake de 
bouwvergunningen voor woonblokken aan de rand van het gebied, aan de andere kant van de 
weg, dat als woongebied is aangewezen en waar al was gebouwd.

Nadat beroep was aangetekend, is een nieuwe procedure opgestart waarbij het Directoraat van 
het nationale park Hortobágy wel was betrokken. Het Directoraat verklaarde daarbij geen 
bezwaar tegen de voorgestelde bouwwerkzaamheden te hebben, omdat de natuurlijke kenmerken 
van het gebied hierdoor niet zouden worden aangetast. Volgens de verklaring van deze instantie 
zouden op het desbetreffende deel van het gebied voornamelijk typen bos staan die volgens de 
habitatrichtlijn geen bijzonder hoge instandhoudingswaarde hebben.

De Commissie heeft momenteel geen reden om de verklaring van het Directoraat van het 
nationale park Hortobágy in twijfel te trekken, maar zal toch bij de Hongaarse autoriteiten 
navragen hoe zij tot de conclusie zijn gekomen dat dit project niet schadelijk zou zijn voor het 
Natura 2000-gebied. 

Indiener is er tevens bezorgd over dat de desbetreffende autoriteiten onvoldoende rekening 
hebben gehouden met de mening van de burgers en NGO’s op het gebied van het milieu. In dit 
verband verwijst hij naar de verplichtingen in het kader van het Verdrag van Aarhus. 
De Gemeenschap heeft zich in mei 2005 bij het Verdrag van Aarhus aangesloten. Daarin zijn 
onder meer bepalingen opgenomen over de inspraak van het publiek in de milieugerelateerde 
besluitvorming voor projecten met een grote impact op het milieu en voor milieuplannen en –
programma’s. Deze bepalingen zijn in de communautaire wetgeving opgenomen, te weten in 
Richtlijn 2003/35/EG2, die o.a. de bepalingen over de inspraak van het publiek in de MEB-
richtlijn wijzigt) en in Richtlijn 2001/42/EG3. De Richtlijnen 2003/35 en 2001/42 moesten 
respectievelijk op 25 juni 2005 en op 21 juli 2004 in alle lidstaten van kracht worden. De 
oorspronkelijke gemeentelijke verordening waarmee toestemming werd gegeven voor het 
aanleggen van de rondweg en voor de bouw van woonhuizen, dateert van vóór de invoering van 
beide richtlijnen én van de ratificatie van het Verdrag van Aarhus door de Gemeenschap. 
Daarom is nader overleg met de Hongaarse autoriteiten nodig om te bepalen of deze richtlijnen 
of zelfs de rechtstreekse bepalingen van het Verdrag van Aarhus op de latere besluiten van 
toepassing kunnen zijn. De nationale ratificatie van het Verdrag van Aarhus door Hongarije vond 
overigens op 3 juli 2001 plaats.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
2 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van 

het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van 
de Raad, PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.

3 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling 
van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
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Verder stipuleert artikel 6, lid 3, van Richtlijn 92/43 ook dat de bevoegde nationale instantie bij 
de beoordeling of een plan of project de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied zal 
aantasten in voorkomend geval het publiek moet raadplegen.  In het verzoek van de Commissie 
om nadere informatie wordt ook de kwestie van de raadpleging van het publiek opgenomen. De 
Commissie zal de Commissie verzoekschriften van alle verdere ontwikkelingen op de hoogte 
houden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

Zoals aangegeven in de mededeling van de Commissie van 30 november 2005, heeft de 
Commissie de Hongaarse autoriteiten om gedetailleerde informatie verzocht over

 de omstandigheden waaronder de bouwvergunning werd afgegeven, inclusief een overzicht 
van de betrokkenheid van organisaties van het maatschappelijk middenveld, in het bijzonder 
natuurbeschermingsorganisaties,

 de manier waarop de plannen en projecten die betrekking hebben op Natura 2000-gebieden, 
zoals voorgeschreven in artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG (habitatrichtlijn) worden 
beoordeeld (of andere evaluatiemethodes die overeenkomen met de voorgeschreven 
beoordelingswijze).

De Commissie heeft een antwoord ontvangen met de gevraagde details betreffende de hierop 
betrekking hebbende nationale wetgeving, de relevante Gemeenschapswetgeving zoals deze is 
omgezet in de nationale wetgeving en de hierop volgende procedures. De Commissie heeft het 
antwoord nader onderzocht en is nu in staat om inhoudelijk commentaar te leveren. 

Het onderwerp van bovengenoemd verzoekschrift is het 5 649 ha grote gebied van 
communautair belang nr. HUHN20033 "Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", waarvan het 
nationaal aangewezen natuurreservaat Debreceni Nagyerdő deel uitmaakt. Een van de twee 
voorgestelde huisvestingsprojecten waarvan werd verondersteld dat het een negatief effect zou 
hebben op het gebied, ligt direct naast het gebied (het zogenoemde "Nyulas"-gebied), het andere 
ligt iets verder weg.

De procedures die door de Hongaarse autoriteiten in hun antwoord aan de Commissie worden 
beschreven, hebben betrekking op a) het algemene regelgevingskader voor stedelijke 
bouwactiviteiten, b) het afgeven van de in het verzoekschrift genoemde bouwvergunningen, en 
c) een vergunning voor het verbreden van een openbare weg die toegang biedt tot 
huizenblokken.

- Verordeningen voor stedelijke bouwprojecten
 Uit de beschrijving van de Hongaarse autoriteiten blijkt dat de Hongaarse verordeningen voor 
stedelijke bouwprojecten die zijn aangenomen door de gemeenteraden het kader vormen voor het 
toestemmen tot ontwikkeling ("bouwvergunningen"). Op het moment van de procedure waarover 
indiener zich heeft beklaagd, waren de regels omtrent milieueffectbeoordelingen opgenomen in 
wet nr. LIII uit 1995 inzake de algemene milieubeschermingsregels en besluit van de regering nr. 
20 uit 2001 (II.14), welke als kader dient voor de omzetting van Richtlijn 85/337/EEG1 van de 
Raad (als gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG2 en 2003/35/EG3). Het door indiener omschreven 
project zou vallen onder bijlage II van Richtlijn 85/337/EEG (10 (b) Stedelijke bouwprojecten). 
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
3 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
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Een stedelijke huisvestingsverordening wordt gezien als plan in de zin van artikel 3 van Richtlijn 
2001/42/EG1 van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's (SMB-richtlijn) en moet binnen de SMB-richtlijn (in de 
Hongaarse wetgeving omgezet in wet nr. LIII uit 1995, als gewijzigd in 2004, en besluit van de 
regering nr. 2 uit 2005 (I.11)) een milieueffectbeoordeling ondergaan. Vanwege het feit dat het 
betreffende gebied vrij klein is en de wijzigingen van een bestaand plan blijkbaar minimaal zijn, 
besluiten de bevoegde nationale autoriteiten of het plan belangrijke gevolgen voor het milieu zal 
hebben en indien dit het geval is, zullen zij een milieueffectbeoordeling starten volgens de SMB-
richtlijn. Op basis van de criteria die zijn vastgelegd in bijlage II van de SMB-richtlijn moet de 
nationale autoriteit, krachtens artikel 3, lid 7 van de SMB-richtlijn, het besluit om geen 
milieueffectbeoordeling uit te voeren, evenals de redenen hiervoor, openbaar maken.

Op basis van het bovenstaande hebben de Hongaarse autoriteiten de Commissie geïnformeerd 
dat de wijziging van de stedelijke huisvestingsverordening in de stad Debrecen, één van de 
onderwerpen van het verzoekschrift, naar hun mening krachtens de SMB-richtlijn geen 
milieueffectbeoordeling hoefde te ondergaan, aangezien het een slechts een kleine wijziging 
betrof. Beoordelingen zoals vereist in artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG (habitatrichtlijn) 
zijn echter wel door de bevoegde autoriteit uitgevoerd.

- het afgeven van bouwvergunningen
Voor de beslissing om geen milieueffectbeoordeling uit te voeren voorafgaand aan de 
goedkeuring van een project is een vergelijkbare procedure van toepassing. Zowel de aanleg als 
de wijziging van de openbare weg en de bouw van een aantal “woningblokken” zouden vallen 
onder bijlage II van de MER-richtlijn (respectievelijk 10, letter e, en 10, letter b). Voor projecten 
die worden genoemd in bijlage II beslist de nationale autoriteit, overeenkomstig de 
selectiecriteria die zijn vastgelegd in bijlage III van de MER-richtlijn, of wel of niet een 
beoordeling dient te worden uitgevoerd van de te verwachten milieueffecten van de geplande 
infrastructuurprojecten. Ook een dergelijk besluit van de bevoegde autoriteiten dient, krachtens 
artikel 4, lid 4 van de MER-richtlijn, openbaar gemaakt te worden.

Er zijn noch voor de aanpassing van de stedelijke huisvestingsverordening, noch voor de 
bouwvergunningen van het huisvestingscomplex milieueffectbeoordelingen uitgevoerd. De 
bevolking zou de mogelijkheid gehad moeten hebben om zich te informeren over de besluiten 
van de bevoegde autoriteiten om geen beoordelingen uit te voeren en over de achterliggende 
redenen. 

Met betrekking tot het afgeven van bouwvergunningen voor de gebieden die naast het genoemde 
Natura 2000-gebied liggen, zijn bouwprojecten voor gezinshuisvesting niet opgenomen in 
bijlagen I en II van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (MER-richtlijn), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2 en 
Richtlijn 2003/35/EG. Deze projecten zijn alleen beoordeeld volgens de bepalingen die zijn 
vastgelegd in artikel 6, lid 3 van de habitatrichtlijn.

Het verzoekschrift verwijst naar vier percelen die rechtstreeks naast het Natura 2000-gebied 
liggen. In het geval van de twee percelen waarvoor bouwvergunningen op voorontwerp zijn 
afgegeven, was de bevoegde natuurbeschermingsautoriteit volledig bij het proces betrokken en 
heeft de autoriteit die de zaak in beroep behandelde het besluit tot afgifte van de 

                                               
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
2 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
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bouwvergunningen eveneens goedgekeurd. De overheidsdienst heeft de vergunning 
goedgekeurd, maar op dit moment is door een aantal personen beroep aangetekend tegen het 
besluit en bevindt de zaak zich in de juridische fase.

In het geval van de twee percelen waarvoor bouwvergunningen zijn verleend hebben zowel de 
bevoegde natuurbeschermingsautoriteiten als andere belanghebbenden, inclusief indiener, in 
2004 actie ondernomen om de vergunningen in te laten trekken. Tijdens deze procedure heeft de 
bevoegde autoriteit de afgifte van de vergunningen goedgekeurd, mits aan een aantal 
voorwaarden zou worden voldaan waaruit bleek dat zij volledig rekenschap hadden gehouden 
met ieder mogelijk negatief gevolg voor het betreffende Natura 2000-gebied. Zowel de eigenaren 
van de naastgelegen gebieden als indiener hebben beroep aangetekend tegen de 
bouwvergunningen. De zaak bevindt zich in de beroepsfase.

- vergunning voor het verbreden van een openbare weg

Wat het verbreden van de openbare weg betreft, waartoe de stedelijke huisvestingsverordening 
de mogelijkheid biedt, hebben de Hongaarse autoriteiten in hun antwoord aangegeven dat de 
procedure voor het verlenen van een bouwvergunning nog niet was aangevangen, aangezien 
daarvoor op de datum van het antwoord aan de Commissie nog geen aanvraag was ontvangen. 
Indien een dergelijke aanvraag binnen zou komen, dan zouden de bevoegde milieuautoriteiten 
zich uitspreken over de relevantie van een milieueffectbeoordeling en, indien van toepassing, het 
kader van een dergelijke beoordeling. 

Met betrekking tot overheidsparticipatie en de toepassing van het Verdrag van Aarhus, dient te 
worden opgemerkt dat Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd bij Richtlijn 2003/35/EEG, 
gedetailleerde vereisten bevat voor overheidsdeelname aan de betreffende 
besluitvormingsprocedures die betrekking hebben op overheidsprojecten, wat verklaart waarom 
de openbare weg is opgenomen in de stedelijke huisvestingsverordening. De Hongaarse 
autoriteiten zullen in het besluitvormingsproces over de wegverbreding de genoemde vereisten 
moeten nakomen.

De vereisten van artikel 6, lid 3 van de habitatrichtlijn spreken hier weliswaar niet zo expliciet 
over, maar opgemerkt dient te worden dat zij wel in samenhang met de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus moeten worden gezien, waarvan zowel Hongarije als de Europese 
Gemeenschap ondertekenaars zijn. Hieruit volgt dat, indien een bepaalde activiteit belangrijke 
gevolgen lijkt te hebben voor het milieu, voor overheidsparticipatie gezorgd dient te worden, wat 
impliceert dat de betrokken bevolkingsgroep over het voorgestelde project, de verantwoordelijke 
autoriteit en de details van de procedure geïnformeerd dient te worden, dat de bevolking in een 
vroeg stadium de mogelijkheid wordt geboden om zich over de plannen uit te spreken en 
relevante informatie in te dienen, dat er bij het besluit rekening dient te worden gehouden met de 
overheidsparticipatie en dat de bevolking van het uiteindelijke besluit en de redenen waarop het 
besluit gebaseerd is op de hoogte wordt gesteld. 

In de door de Hongaarse autoriteiten geleverde informatie wordt gesteld dat de bevoegde 
autoriteiten er voor hadden gezorgd dat het publiek over relevante informatie beschikte en de
bevolking de mogelijkheid was geboden om zich over de plannen uit te spreken; naast het sturen 
van brieven zijn ook diverse vergaderingen en hoorzittingen belegd. Het feit dat eigenaren van 
naburige percelen en indiener tegen het afgeven van de bouwvergunningen beroep hebben 
aangetekend geeft ook aan dat indiener toegang had tot deze besluiten en de achterliggende 
redenen.



PE367.643v04-00 6/9 CM\785668NL.doc

NL

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2008

Indiener uitte zijn bezorgdheid over plannen om een rondweg en woonblokken te bouwen in de 
onmiddellijke nabijheid van het Grote Bos van Debrecen, dat binnen de stadsgrenzen van 
Debrecen ligt en deel uitmaakt van een groot Natura 2000-gebied, gebied van communautair 
belang nr. HUHN20033 („Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek”). Indiener betoogde dat er 
geen bouwvergunning had mogen worden verleend, aangezien de geplande ontwikkeling volgens 
hem onherstelbare milieuschade aan habitats en beschermde soorten zou aanrichten. Hij klaagde 
er tevens over dat de autoriteiten geen rekening hebben gehouden met de door burgers en 
vertegenwoordigers van NGO’s afgelegde verklaringen. Indiener stelde dat er inbreuk is 
gemaakt op zowel Richtlijn 92/43/EEG van de Raad1 als het Verdrag van Aarhus2.

In haar antwoord van 10 november 2006 stelde de Commissie dat zij op basis van de door de 
Hongaarse autoriteiten beschikbaar gestelde gegevens geen reden zag om juridische stappen te 
ondernemen en merkte op dat de bouwvergunningen zich nog in de juridische beroepsfase 
bevonden.

Indiener stuurde vervolgens aanvullende informatie naar de Commissie verzoekschriften 
(uitspraak nr. 7.K.115/2006/37 van 26 juni 2007 van de districtsrechtbank van Hajdú-Bihar, 
waarin de bouwvergunningen werden ingetrokken, een verklaring van de directeur van het 
nationale park Hortobágy, een brief van de vereniging van natuurbeschermers in Oost-Hongarije 
en een afwijzingsbrief van het gemeentebestuur). Op basis hiervan werd het verzoekschrift 
heropend op de commissievergadering van 3-4 oktober 2007 en werd de Commissie om meer 
informatie gevraagd. 

De Vereniging van natuurbeschermers in Oost-Hongarije verzocht vervolgens om een 
vergadering met vertegenwoordigers van het DG Milieu, welke op 11 maart 2008 plaatsvond en 
de stukken hieromtrent werden ingediend (zie de lijst in de bijlage).

De Commissie neemt kennis van het feit dat de districtsrechtbank van Hajdú-Bihar, die het 
beroep behandelde, de aangevochten bouwvergunningen, die ook het onderwerp van het 
verzoekschrift waren, heeft ingetrokken en de bouwautoriteiten heeft opgedragen nieuwe 
procedures op te starten. De uitspraak van de rechtbank luidde dat “de relevante wettelijke 
verordeningen in de meest brede zin moeten worden toegepast om het belang van de 
bescherming van het milieu en de natuur boven enig ander belang te stellen” (bladzijde 8). In de 
uitspraak van de rechtbank werd ook vermeld dat de kwesties die tijdens de juridische 
verhandelingen door de milieudeskundige te berde werden gebracht en door de aanklager werden 
ingediend, te zijner tijd tijdens een nieuwe procedure zouden moeten worden aangepakt 
(bladzijde 9).

De Commissie is zich er niet van bewust dat er een nieuwe procedure is opgestart, die in strijd 
zou zijn met EU-wetgeving, noch heeft indiener gegevens van dien aard in de aanvullende 
stukken meegegeven.

De Commissie ziet dan ook geen reden om op deze kwestie verdere actie te ondernemen.

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
(PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
2 De EU en het Verdrag van Aarhus: in de EU-lidstaten, ... Het besluit om het Verdrag van Aarhus overeen te komen 
werd goedgekeurd op 17 februari 2005.
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Bijlage
Stukken gerelateerd aan verzoekschrift nr. 0148/2005 op 11 maart 2008 overhandigd aan 

het DG Milieu:

 Brief gedateerd 10 oktober 2007 en ondertekend door de voorzitter van de Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement, waarin de heer Mészáros (vereniging van 
natuurbeschermers in Oost-Hongarije) op de hoogte werd gebracht van heropening van 
verzoekschrift nr. 0148/2005 (ref. 315931)

 Brief gedateerd 10 oktober 2007 en ondertekend door de voorzitter van de Commissie 
verzoekschriften van het Europees Parlement, waarin de heer Zsák (vereniging van 
natuurbeschermers in Oost-Hongarije) op de hoogte werd gebracht van heropening van 
verzoekschrift nr. 0148/2005 (ref. 315930)

 Brief gedateerd 14 oktober 2007 en ondertekend door de heer Zsák en de heer Lelesz 
gericht aan de voorzitter van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement

 Officiële Engelse vertaling van de brief ondertekend door de heer László Ács, hoofd 
technische dienst van het kantoor van de burgemeester van het gemeentebestuur van 
Debrecen, gedateerd 27 februari 2006

 Mededeling aan de leden van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement 
gedateerd 10 november 2006

 Uitspraak van de districtsrechtbank Hajdú-Bihar (ref. 7.K.30.115/2006/37) van 26 juni 
2007 en de officiële Engelse vertaling ervan (gedeeltelijk)

 Notulen van de op 1 april 2005 in het gebouw van het inspectoraat milieubescherming, 
natuurbehoud en water van Oost-Hongarije gehouden vergadering

 Brief van het comité natuurbescherming van Debrecen gedateerd 5 maart 2008 en de 
officiële Engelse vertaling ervan

 Brief gedateerd 8 juni 2004 (ref. H-69/2004) ondertekend door de heer Kaknics, directeur 
van het Nyírerdő

 Brief gedateerd 30 november 2005 ondertekend door de heer Zsák gericht aan de heer 
Kelemen, directeur van het inspectoraat milieubescherming, natuurbehoud en water van 
Oost-Hongarije, en de officiële Engelse vertaling ervan

 Officiële Engelse vertaling van de notulen van de op 6 december 2007 in het gebouw van 
het inspectoraat milieubescherming, natuurbehoud en water van Oost-Hongarije gehouden 
vergadering

 Mening gedateerd 16 november 2005, ondertekend door de heer Lelesz en ingediend bij de 
burgemeester van Debrecen, de heer Lajos Kosa

 Brief gedateerd 25 oktober 2005 (ref. XII-1/4875-1/05) en ondertekend door de heer Groh, 
hoofd van de afdeling public relations op het kantoor van de president van de Republiek 
Hongarije
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6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

In augustus 2008 heeft de indiener bijkomende nieuwe informatie opgestuurd, waarin hij 
aangeeft dat de werkzaamheden op de locatie in kwestie nog steeds aan de gang zijn, ondanks 
het arrest van de districtsrechtbank. Hij beklaagt er zich eveneens over dat hem de toegang tot 
milieu-informatie werd ontzegd. Op basis hiervan heeft de Commissie verzoekschriften op 
20 oktober 2008 besloten het verzoekschrift opnieuw te openen.

De Hongaarse autoriteiten werd om meer informatie verzocht. In hun antwoord wezen ze erop 
dat de notaris van de gemeenteraad van Debrecen, de in eerste aanleg bevoegde bouwautoriteit, 
enkel een nieuwe procedure heeft opgestart om de bouw toe te laten op de percelen die in het 
arrest zijn opgenomen nadat het Hooggerechtshof van de Republiek Hongarije in haar besluit 
Kfv.II.39:321/2007/8 van 18 juli 2008 het besluit van de districtsrechtbank had bevestigd, op 
voorwaarde dat "tijdens de nieuwe procedures enkel de kwesties met betrekking tot 
milieubescherming mogen worden onderzocht".

Op basis van dit besluit, heeft de bouwautoriteit de regionale inspectiediensten voor 
milieubescherming, natuurbehoud en waterbeheer gecontacteerd, om bij hen deskundig advies in 
te winnen. De milieu-inspectie verzocht de projectontwikkelaars hun aanvraag aan te vullen met 
een effectbeoordeling in het kader van Natura 2000. Deze procedures lopen nog steeds, en tot 
dusver werden geen bouwvergunningen afgeleverd.

Met betrekking tot een afzonderlijk eigendom, perceel nr. 22047/1, dat ongeveer 100m 
verwijderd is van de rand van het Natura 2000-gebied in kwestie, werden de gerechtelijke 
procedures afgesloten met besluit 4.Kf.27.480/2007/2 van 28 februari 2008 van de rechtbank van 
Boedapest. De milieuautoriteiten die betrokken waren bij de goedkeuring van de 
bouwvergunning konden niet concluderen dat er een negatieve impact zou zijn op het Natura 
2000-gebied. Bovendien is, nadat het verzoekschrift werd ingediend, het toegelaten aantal 
appartementen in het woongebied ernaast verminderd krachtens de algemene stadsplanning en 
bouwverordeningen van de stad Debrecen, wat betekent dat de verstedelijking minder ingrijpend 
zal zijn.

Voor wat de toegang van het publiek tot milieu-informatie betreft, beweerde de indiener dat de 
lopende bouwvergunningsprocedure op dat moment (augustus 2008) niet kon worden 
geraadpleegd in elektronisch formaat. Bijgevolg zouden artikel 7, lid 1, artikel 7, lid 2, onder f) 
en g) en artikel 8 van Richtlijn 2003/4/EG1 overtreden zijn. In bovengenoemd antwoord 
verklaren de Hongaarse autoriteiten dat, voor zover zij weten, de indiener bij het hoofd van de 
technische diensten van het bureau van het gemeentebestuur van Debrecen verzocht heeft om 
toegang tot informatie over bouwvergunningen die werden afgeleverd in het zogenoemde 
“Nyulas”-gebied van de stad. Deze aanvraag, die niet werd vermeld door de indiener, kan vallen 
onder artikelen 3 en 6 van Richtlijn 2003/4/EG. De toegang werd geweigerd omdat de indiener 
niet kan worden beschouwd als een belanghebbende, wat een vereiste is bij individuele 
bouwvergunningen. De Hongaarse autoriteiten gaven aan dat richtlijn 2003/4/EG niet van 
toepassing is, aangezien de informatie die door de indiener werd gevraagd niet kan worden 
beschouwd als "milieu-informatie" zoals bedoeld in deze richtlijn. De autoriteiten merkten op 
dat, volgens de Hongaarse regelgeving, met name regeringsbesluit nr. 311/2005 (XII.25.) Korm, 
"milieu-informatie" voortkomt uit en onderworpen is aan een onderzoek in het kader van de 
speciale procedures voor milieubescherming en natuurbehoud die door de bevoegde 
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milieuautoriteiten worden gevoerd. De Hongaarse autoriteiten zijn van mening dat de vereisten 
uit de richtlijn niet van toepassing zijn op de procedure voor het verlenen van de
bouwvergunning. De Commissie merkt op dat in artikel 4, lid 1, onder a), van de richtlijn is 
bepaald dat indien de gevraagde milieu-informatie te maken heeft met natuurbehoud en niet in 
het bezit was van de gemeenteraad van Debrecen (waaraan het verzoek werd gericht), deze 
autoriteit het verzoek had moeten doorsturen naar de bevoegde autoriteit, indien deze bekend 
was, en de aanvrager hiervan op de hoogte had moeten stellen, of de aanvrager had moeten 
informeren bij welke openbare autoriteit hij de gevraagde informatie volgens hen kon bekomen. 
Indien de procedure lopende was, zoals de indiener lijkt de denken, kunnen de bevoegde 
autoriteiten de toegang tot de informatie hebben geweigerd omdat het verzoek nog onvoltooid 
materiaal of onvoltooide documenten of gegevens betreft (artikel 4, lid 1, onder d) van de 
richtlijn). De gemeenteraad van Debrecen had in dat geval de aanvrager echter moeten inlichten 
en hem het geschatte tijdstip van voltooiing moeten meedelen.

Voor wat de vermeende schending van artikel 7, lid 1, en artikel 7, lid 2, onder f) en g) van 
Richtlijn 2003/4/EG betreft, wijst de Commissie erop dat de plicht van de openbare autoriteiten 
om milieu-informatie te ordenen met het oog op een actieve en systematische verspreiding onder 
het publiek, met name door middel van computertelecommunicatie en/of elektronische 
technologie, moet worden nageleefd, onder meer rekening houdend met de benodigde financiële 
en personele middelen. In het bijzonder op lokaal niveau, zoals hier het geval is, kan dit resultaat 
geleidelijk aan worden bereikt. Bijgevolg is de Commissie, op basis van de verstrekte informatie, 
niet van mening dat de stad Debrecen artikel 7, lid 1, heeft overtreden. Met betrekking tot artikel 
7, onder f) en g) van richtlijn 2003/4/EG, dient te worden benadrukt dat hier de verspreiding van 
vergunningen wordt behandeld met een aanzienlijke impact op het milieu en 
milieueffectbeoordelingen. Uit het verzoekschrift blijkt niet dat de gegevens die volgens de 
indiener moesten worden verspreid tot deze categorieën behoren. Volledigheidshalve kan 
worden opgemerkt dat de uitzonderingen uit artikel 4, leden 1 en 2, van de richtlijn van 
toepassing kunnen zijn. Zoals hierboven is aangegeven, lijkt het dat de procedure nog steeds aan 
de gang was. Daaruit volgt dat, zelfs indien de gevraagde informatie valt onder punten f) en/of 
g), een beroep kan worden gedaan op de verklaring met betrekking tot "onvoltooid materiaal of 
onvoltooide documenten of gegevens" (artikel 4, lid 1, onder d) van de richtlijn). Bijgevolg is de 
Commissie, op basis van de beschikbare informatie, niet van mening dat de stad Debrecen artikel 
7, lid 2 heeft overtreden. Ten slotte dient te worden opgemerkt dat in artikel 8 van de richtlijn de 
kwaliteit van de milieu-informatie wordt behandeld. De Commissie is van oordeel dat dit artikel 
hier niet van toepassing is.

Conclusie

De Commissie is niet in staat om op basis van een beoordeling van het antwoord van de 
Hongaarse autoriteiten een overtreding van Richtlijn 92/43/EEG, de Habitatrichtlijn1 en Richtlijn 
2003/4/EG vast te stellen. Bijgevolg ziet ze geen reden om deze kwestie verder te behandelen.
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