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Dotyczy: Petycji 0148/2005, którą złożył Ferenc Tibor Zsák (Węgry), w imieniu 
„Towarzystwa Działaczy Ruchu na rzecz Ochrony Przyrody Wschodnich 
Węgier”, z 4000 podpisów, w sprawie budowy drogi i rozwoju terenów 
mieszkalnych w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zaniepokojony planami budowy objazdu i bloków mieszkalnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie Wielkiego Lasu Debrecen, który stanowi część obszaru Natura 
2000. Jego zdaniem skutkiem planowanych prac budowlanych będzie nieodwracalne 
zniszczenie ważnego typu siedliska dębu piaskowego. Składający petycję twierdzi, że w 
związku z tym właściwe władze nie powinny były wydać pozwolenia na budowę. Skarży się 
również na to, że w procesie podejmowania decyzji władze nie uwzględniły oświadczeń 
obywateli i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Składający petycję twierdzi, że 
pogwałcono zarówno unijną dyrektywę siedliskową, jak i Konwencję z Aarhus.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 30 czerwca 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Wstępna odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 30 listopada 2005 r.

Składający petycję jest zaniepokojony planami budowy obwodnicy i bloków mieszkalnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie Debreceni Nagyerdő (Wielkiego Lasu Debrecen), który jest 
usytuowany w granicach miasta Debreczyn i stanowi część rozległego obszaru Natura 2000. 
Składający petycję twierdzi, że pozwolenie na budowę nie powinno było zostać wydane, 
ponieważ skutkiem planowanych prac budowlanych będzie nieodwracalne zniszczenie 
siedlisk i gatunków chronionych. Składający petycję skarży się również na to, że właściwe 
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władze nie uwzględniły oświadczeń obywateli i przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Jego zdaniem naruszone zostały przepisy dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1 (dyrektywy siedliskowej) i Konwencji z 
Aarhus.

Komisja Europejska nie była świadoma, że proponowanemu terenowi mającemu znaczenie 
dla Wspólnoty nr HUHN20033, „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek” grozi rozwój 
infrastruktury. Teren ten ma powierzchnię 5649 ha i obejmuje krajowy rezerwat Debreceni 
Nagyerdő, będący przedmiotem petycji.

Z petycji i załączonej dokumentacji wynika, że właściwe władze pierwszej instancji ds. 
ochrony przyrody (Dyrekcja Parku Narodowego Hortobágy) nie były początkowo 
zaangażowane w proces podejmowania decyzji w sprawie pozwoleń na budowę bloków 
mieszkalnych na krańcu terenu po drugiej stronie drogi, który to teren został już 
zaklasyfikowany jako obszar mieszkalny z istniejącymi zabudowaniami.

Po złożeniu odwołania do nowej procedury włączono Dyrekcję Parku Narodowego 
Hortobágy, która nie zgłosiła zastrzeżeń co do proponowanych prac budowlanych, 
oświadczając, że planowane prace budowlane nie wpłyną niekorzystnie na wspomniany 
obszar. Zgodnie z oświadczeniem władz przedmiotowa część obszaru składa się głównie z 
rodzajów lasu, które nie mają wysokiej wartości dla ochrony terenu zgodnie z dyrektywą 
siedliskową.

Chociaż obecnie Komisja nie ma podstaw, aby kwestionować słuszność oświadczenia 
Dyrekcji Parku Narodowego Hortobágy, zwróci się do władz węgierskich o dodatkowe 
informacje dotyczące tego, w jaki sposób zadecydowano, że inwestycja nie wpłynie 
niekorzystnie na obszar Natura 2000. 

Składający petycję wyraża również zaniepokojenie w związku z niewystarczającym 
uwzględnieniem opinii obywateli i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną 
środowiska naturalnego przez właściwe władze, odwołując się do obowiązków w tej kwestii 
nałożonych Konwencją z Aarhus. Wspólnota jest stroną Konwencji z Aarhus od maja 2005 r. 
Postanowienia Konwencji z Aarhus dotyczące udziału społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji w sprawach dotyczących środowiska w odniesieniu do przedsięwzięć o dużym 
znaczeniu dla środowiska oraz planów i programów związanych ze środowiskiem są zawarte 
w prawodawstwie wspólnotowym, zwłaszcza poprzez dyrektywę 2003/35/WE2, która między 
innymi zmienia przepisy dyrektywy OOŚ w sprawie udziału społeczeństwa, oraz poprzez 
dyrektywę 2001/42/WE.3 Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia obu 
                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7-50.
2 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i 
programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału 
społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, dyrektywy Rady 85/337/EWG i 
96/61/WE Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.

3 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, Dz.U. L 197 z 
21.7.2001, s. 30.
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dyrektyw odpowiednio do dnia 25 czerwca 2005 r. (dyrektywa 2003/35) i 21 lipca 2004 r. 
(dyrektywa 2001/42). Pierwszy projekt rozporządzenia wydziału zagospodarowania 
przestrzennego o pozwoleniu na budowę obwodnicy i mieszkań został wydany przed 
odpowiednimi datami wdrożenia obu dyrektyw oraz przed ratyfikowaniem Konwencji z 
Aarhus przez Wspólnotę. Dlatego należy ocenić, po dalszych konsultacjach z władzami 
węgierskimi, czy którekolwiek z późniejszych działań daje podstawy do zastosowania 
dyrektyw lub bezpośrednio Konwencji z Aarhus. Należy wspomnieć, że Węgry ratyfikowały 
Konwencję z Aarhus w dniu 3 lipca 2001 r.

Ponadto art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43 stanowi, że właściwe władze krajowe upewniając się, 
że dany plan lub przedsięwzięcie nie wpłynie niekorzystnie na dany teren muszą, w 
stosownych przypadkach, uzyskać opinię społeczeństwa. Wniosek Komisji o udzielenie 
dodatkowych informacji będzie również dotyczył konsultacji z opinią publiczną. Komisja 
Europejska będzie informować Komisję Petycji o dalszym rozwoju sprawy.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2006 r.

Jak zaznaczono w komunikacie Komisji z dnia 30 listopada 2005 r., Komisja wystąpiła do 
władz węgierskich o udzielenie szczegółowych informacji w sprawie
 okoliczności wydania pozwolenia na budowę, w tym opisu udziału organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności zaś organizacji działających na rzecz 
ochrony przyrody, 

 sposobu oceny w zakresie planów i przedsięwzięć dotyczących obszarów Natura 2000, 
zgodnie z zaleceniami art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa) 
(bądź też innego rodzaju nadzoru odpowiadającego zalecanej ocenie).

Otrzymano odpowiedź zawierającą wszystkie wymagane szczegóły dotyczące odpowiedniego 
prawodawstwa krajowego, adekwatnego prawodawstwa wspólnotowego transponowanego do 
prawa krajowego, jak również zastosowanych procedur. Komisja przeanalizowała odpowiedź 
i może teraz poczynić właściwe uwagi. 

Przedmiotem powyższej petycji jest 5649 ha proponowanych jako teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty nr HUHN20033 „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek”, obejmujący krajowy 
rezerwat przyrody Debreceni Nagyerdő. Do obszaru tego przylega jedna z dwóch budów, 
która może mieć negatywny wpływ na to miejsce (tak zwany obszar „Nyulas”), druga 
znajduje się w pewnej odległości.

Procedury opisane w odpowiedzi władz węgierskich odnoszą się do a) ogólnych ram 
regulacyjnych dotyczących działalności w zakresie budownictwa miejskiego, b) wydawania 
pozwoleń na budowy będących przedmiotem niniejszej petycji oraz c) pozwolenia na 
poszerzenie drogi publicznej prowadzącej do budynków mieszkalnych.

a) Uregulowania w zakresie miejskiego budownictwa mieszkaniowego
 Z opisu przedstawionego przez władze węgierskie wynika, że w przypadku zezwoleń 
budowlanych („pozwoleń na budowę”) ramy wytyczają węgierskie uregulowania w zakresie 
miejskiego budownictwa mieszkaniowego, przyjmowane przez rady miejskie. W momencie 
wdrażania procedury kwestionowanej przez składającego petycję, zasady dotyczące oceny 
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oddziaływania na środowisko zostały włączone do aktu nr LIII z 1995 r. w sprawie ogólnych 
zasad ochrony środowiska, a także dekretu rządowego nr 20 z 2001 r. (II.14), na podstawie 
którego dokonano prawnej transpozycji dyrektywy Rady 85/337/EWG1 (zmienionej 
dyrektywą 97/11/WE2 i 2003/35/WE3). Opisywane przez składającego petycję 
przedsięwzięcie objęte jest załącznikiem II do dyrektywy 85/337/EWG (10 (b) 
Przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich). Uregulowanie w zakresie miejskiego 
budownictwa mieszkaniowego uznawane jest za plan w rozumieniu art. 3 dyrektywy 
2001/42/WE4 z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i 
programów na środowisko (dyrektywa SEA) i stanowi przedmiot oceny oddziaływania na 
środowisko w rozumieniu dyrektywy SEA (przeniesionej na grunt prawa węgierskiego aktem 
nr LIII. z 1995 r. zmienionym w 2004 r., a także dekretem rządowym nr 2 z 2005 r. (I.11)). Ze 
względu na fakt, że omawiany obszar jest mały, a także, iż zmiany w istniejącym już planie 
mają być niewielkie, właściwe władze krajowe określają, czy plan może mieć znaczące skutki 
środowiskowe, a jeśli tak, to dokonują one oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z 
dyrektywą SEA. W oparciu o kryteria określone załączniku II do dyrektywy SEA władze 
krajowe, zgodnie z art. 3 ust. 7 dyrektywy SEA, muszą podać do publicznej wiadomości 
decyzję o niedokonywaniu oceny środowiskowej, a także powody takiej decyzji.

W oparciu o powyższe ustalenia władze węgierskie poinformowały Komisję, że zmiana 
uregulowania w zakresie miejskiego budownictwa mieszkaniowego miasta Debreczyn, 
będącego jednym z przedmiotów niniejszej petycji, nie jest w ich opinii przedmiotem oceny 
oddziaływania na środowisko w ramach dyrektywy SEA ze względu na niewielki zakres 
modyfikacji. Poinformowano jednak, iż właściwe władze dokonały oceny wymaganej w art. 6 
ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG (dyrektywa siedliskowa).

- wydawanie pozwoleń na budowy 

Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku decyzji dotyczącej niedokonywania oceny 
oddziaływania na środowisko przed wydaniem pozwolenia na realizację przedsięwzięcia. 
Zarówno budowa, jak i przebudowa drogi publicznej, a także budowa kilku „budynków 
mieszkalnych” objęta jest załącznikiem II do dyrektywy OOŚ (odpowiednio pkt 10 lit. e) i pkt 
10 lit. b)) W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, władze krajowe, 
zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku III do dyrektywy OOŚ, decydują, czy 
dokonać oceny ewentualnego oddziaływania na środowisko przewidywanych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych. Również w tym przypadku, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy OOŚ, taka 
decyzja kompetentnych władz musi zostać podana do publicznej wiadomości.

Zarówno w przypadku zmian przepisów dotyczących miejskiego budownictwa 
mieszkaniowego, jak i pozwoleń na budowę kompleksu mieszkalnego, nie dokonano żadnej 
oceny oddziaływania na środowisko. Opinia publiczna powinna mieć możliwość uzyskania 
informacji dotyczących decyzji kompetentnych władz o niepodejmowaniu przedmiotowych 
ocen oraz o przyczynach takiej decyzji. 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7. 1985, s.40.
2 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
3 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17.
4 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30-37.
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Odnośnie do wydawania pozwoleń na budowę na obszarach graniczących z rzeczonym 
obszarem Natura 2000, przedsięwzięcia dotyczące rodzinnych budynków mieszkalnych nie są 
wymienione w załączniku I i II do dyrektywy 85/337/EWG w sprawie skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa 
OOŚ), zmienionej dyrektywą 97/11/WE1 i 2003/35/WE. Przedsięwzięcia te były 
rozpatrywane wyłącznie w kontekście przepisów art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej.

Przedmiotem niniejszej petycji są cztery nieruchomości graniczące z obszarem Natura 2000. 
W przypadku dwóch nieruchomości, dla których wydano pozwolenia na sporządzenie 
ogólnego planu, władze właściwe w obszarze ochrony przyrody zostały w pełni włączone w 
cały proces, zaś władze drugiej instancji również zatwierdziły oświadczenie dotyczące 
wydania tychże pozwoleń. Urząd Administracji Publicznej zatwierdził pozwolenie, obecnie 
jednak pewna liczba osób złożyła odwołanie od tej decyzji do drugiej instancji, a sprawa 
znajduje się w sądzie.

W odniesieniu do dwóch nieruchomości, wobec których wydano pozwolenia na budowę, 
władze właściwe w zakresie ochrony przyrody i inne zainteresowane podmioty, w tym 
składający petycję, podjęły działania mające na celu cofnięcie pozwoleń wydanych w 2004 r. 
W trakcie przeprowadzania tej procedury właściwe władze zgodziły się na wydanie 
pozwoleń, co obwarowane jest wieloma warunkami i wskazuje, że władze w pełni 
uwzględniły ewentualny negatywny wpływ na przedmiotowy obszar Natura 2000. Zarówno 
właściciele graniczących obszarów, jak i składający petycję złożyli odwołania od decyzji 
dotyczącej pozwoleń na budowę. Obecnie trwa postępowanie w drugiej instancji.

c) Pozwolenie na poszerzenie drogi publicznej

W odniesieniu do poszerzenia drogi publicznej, co uwzględnia uregulowanie w zakresie 
miejskiego budownictwa mieszkaniowego, władze węgierskie zaznaczyły w swej 
odpowiedzi, iż nie rozpoczęto jeszcze procedury wydawania pozwolenia na 
rozbudowę/pozwolenia na budowę, ponieważ do dnia udzielenia odpowiedzi nie otrzymano 
takiego wniosku. W przypadku otrzymania wniosku właściwe władze środowiskowe rozważą, 
czy zasadna jest tutaj ocena oddziaływania na środowisko, a jeśli tak, to jaki powinien być jej 
zakres. 

W odniesieniu do udziału publicznego oraz wdrożenia Konwencji z Aarhus, należy zauważyć, 
że dyrektywa 85/337/EWG, zmieniona dyrektywą 2003/35/EWG, zawiera szczegółowe 
wymogi w zakresie udziału społeczeństwa w odpowiednich procedurach podejmowania 
decyzji dotyczących przedsięwzięć objętych tą dyrektywą, a zatem i drogi publicznej 
uwzględnionej w uregulowaniu w sprawie miejskiego budownictwa mieszkaniowego. Władze 
węgierskie będą musiały przestrzegać tego przepisu w procesie podejmowania decyzji 
dotyczących omawianej działalności.

Chociaż wymogi art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej nie są w tym kontekście jasne, należy 
zauważyć, że powinny być one rozpatrywane łącznie z postanowieniami Konwencji z Aarhus, 
której stronami są zarówno Węgry, jak i Wspólnota Europejska. Stąd też w przypadkach gdy 

                                               
1 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5.
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jakaś działalność może mieć znaczący wpływ na środowisko, należy zapewnić udział 
społeczeństwa: opinia publiczna powinna być informowana o planowanych działaniach, 
odpowiedzialnych władzach i szczegółach proceduralnych, tak aby umożliwić wczesne 
zgłaszanie uwag oraz przedkładanie odpowiednich informacji, oraz aby podjęta decyzja 
uwzględniała udział społeczeństwa, a opinia publiczna była informowana o ostatecznej 
decyzji, a także przyczynach i okolicznościach jej podjęcia. 

W odpowiedzi władz węgierskich zaznacza się, że właściwe władze zapewniły dostęp opinii 
publicznej do odpowiednich informacji oraz możliwość poczynienia uwag; oprócz wymiany 
korespondencji miała też miejsce pewna liczba posiedzeń i przesłuchań. Fakt, że właściciele 
sąsiednich nieruchomości oraz składający petycję odwołali się od decyzji przyznającej 
pozwolenie na budowę sugeruje też, że decyzje te oraz ich powody były znane składającemu 
petycję.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Składający petycję jest zaniepokojony planami budowy obwodnicy i bloków mieszkalnych 
w bezpośrednim sąsiedztwie Debreceni Nagyerdő (Wielkiego Lasu Debrecen), który jest 
usytuowany w granicach miasta Debreczyn i stanowi część rozległego obszaru Natura 2000, 
terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty nr HUHN20033 („Debrecen-hajdúböszörményi 
tölgyesek”).  Składający petycję twierdzi, że właściwe władze nie powinny były wydać 
pozwolenia na budowę. Według niego planowane przedsięwzięcie spowoduje nieodwracalne 
szkody środowiskowe w siedliskach i gatunkach chronionych.  Składający petycję skarży się 
również, że władze nie uwzględniły oświadczeń obywateli i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i twierdzi, że naruszono przepisy zarówno dyrektywy Rady 92/43/EWG1 jak i 
Konwencji z Aarhus2.

W odpowiedzi z dnia 10 listopada 2006 r. Komisja stwierdziła, że w oparciu o informacje 
przekazane przez władze węgierskie nie znajduje ona podstaw do wszczęcia działań 
prawnych i zauważa, że sprzeciw wobec pozwoleń na budowę jest nadal rozpatrywany 
w ramach postępowania sądowego.

Następnie składający petycję przesłał Komisji Petycji dodatkowe informacje (wyrok 
nr 7.K.115/2006/37 sądu dla hrabstwa Hajdú-Bihar z dnia 26 czerwca 2007 r., który anulował 
pozwolenia na budowę, oświadczenie dyrektora parku narodowego Hortobágy, pismo 
Towarzystwa Działaczy Ruchu na rzecz Ochrony Przyrody Wschodnich Węgier oraz 
odmowę zarządu miasta). Na podstawie tych dokumentów petycja została ponownie otwarta 
na posiedzeniu komisji w dniach 3-4 października 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie dodatkowych informacji. 

Towarzystwo Działaczy Ruchu na rzecz Ochrony Przyrody Wschodnich Węgier zwróciło się 
następnie o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami DG ds. Środowiska. Odbyło się 
ono w dniu 11 marca 2008 r. W trakcie spotkania przekazano dokumentację (patrz lista 

                                               
1 DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory; (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7)
2 UE & Konwencja z Aarhus: w państwach członkowskich UE, ... Decyzja w sprawie podpisania Konwencji z Aarhus przez 
WE została przyjęta w dniu 17 lutego 2005 r.
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w załączniku).

Komisja odnotowuje fakt, że sąd drugiej instancji dla hrabstwa Hajdú-Bihar anulował 
pozwolenia na budowę, wobec których zgłaszano sprzeciw i które były też przedmiotem 
petycji, i nakazał władzom budowlanym wszczęcie nowych procedur. W wyroku sąd orzekł, 
że „właściwe uregulowania prawne muszą być stosowane w możliwie najszerszym znaczeniu, 
tak aby stawiać interesy środowiskowe oraz ochronę środowiska naturalnego przed innymi 
interesami” (strona 8). W wyroku stwierdza się też, iż w ramach wszczętej od nowa 
procedury zostaną odpowiednio uwzględnione kwestie poruszane w opinii eksperta 
ds. ekologii sporządzonej w trakcie postępowania sądowego i przedłożonej przez powoda 
(strona 9).

Komisja nie posiada informacji dotyczących wszczęcia nowej procedury, która mogłaby 
naruszać prawodawstwo wspólnotowe. Składający petycję nie uwzględnił takich informacji 
w dokumentach dodatkowych.

A zatem Komisja nie dostrzega podstaw do podejmowania dalszych działań w tej sprawie.
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Załącznik
Dokumenty dotyczące petycji 0148/2005 przekazane DG ds. Środowiska w dniu

11 marca 2008 r.:

 pismo z dnia 10 października 2007 r. podpisane przez przewodniczącego Komisji 
Petycji Parlamentu Europejskiego informujące pana Meszarosa (Towarzystwo 
Działaczy Ruchu na rzecz Ochrony Przyrody Wschodnich Węgier) o ponownym 
otwarciu petycji 0148/2005 (ref. 315931);

 pismo z dnia 10 października 2007 r. podpisane przez przewodniczącego Komisji 
Petycji Parlamentu Europejskiego informujące Ferenca Tibora Zsaka (Towarzystwo 
Działaczy Ruchu na rzecz Ochrony Przyrody Wschodnich Węgier) o ponownym 
otwarciu petycji 0148/2005 (ref. 315930);

 pismo z dnia 14 października 2007 r. podpisane przez Ferenca Tibora Zsaka i pana 
Lelesza skierowane do przewodniczącego Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego;

 oficjalne tłumaczenie na angielski pisma z dnia 27 lutego 2006 r. podpisanego przez 
Laszlo Acsa, kierownika Wydziału Technicznego w Gabinecie Burmistrza, Urząd 
Miasta Debreczyn;

 komunikat dla posłów do PE zasiadających w Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 10 listopada 2006 r.;

 wyrok sądu dla hrabstwa Hajdu—Bihar (ref. 7.K.30.115/2006/37) z dnia 26 czerwca 
2007 r. i oficjalne tłumaczenie na angielski (częściowe);

 protokół posiedzenia, które odbyło się w dniu 1 kwietnia 2005 r. w siedzibie 
Inspektoratu ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Wód Węgier Wschodnich; 

 pismo Komisji ds. Ochrony Przyrody z Debreczyna z dnia 5 marca 2008 r. i oficjalne 
tłumaczenie na angielski;

 pismo z dnia 8 czerwca 2004 r. (ref. H-69/2004) podpisane przez pana Kaknicsa, 
dyrektora Nyirerdo;

 pismo z dnia 30 listopada 2005 r. podpisane przez Ferenca Tibora Zsaka skierowane do 
pana Kelemena, dyrektora Inspektoratu ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Wód 
Węgier Wschodnich i jego oficjalne tłumaczenie na angielski;

 oficjalne tłumaczenie na angielski protokołu posiedzenia, które odbyło się w dniu 
6 grudnia 2007 r. w siedzibie Inspektoratu ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Wód 
Węgier Wschodnich; 

 opinia z dnia 16 listopada 2005 r. podpisana przez pana Lelesza i przedłożona 
burmistrzowi Debreczyna Lajosowi Kosie;

 pismo z dnia 25 października 2005 r. (ref. XII-1/4875-1/05) podpisane przez pana 
Groha, kierownika Wydziału ds. Public Relations w Urzędzie Prezydenta Republiki 
Węgier.
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6. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

W sierpniu 2008 r. składający petycję przesłał dodatkowe nowe informacje stwierdzając, że 
mimo orzeczenia sądu okręgowego na omawianym obszarze prowadzone są roboty 
budowlane. Skarży się również na to, że odmówiono mu dostępu do informacji dotyczących 
środowiska. W związku z powyższym Komisja Petycji postanowiła w dniu 20 października 
2008 r. na nowo otworzyć petycję. 

Zwrócono się do władz węgierskich o dostarczenie dodatkowych informacji. W odpowiedzi 
stwierdzają one, że notariusz Rady Miejskiej Debreczyna, władza pierwszej instancji w 
zakresie budownictwa, jedynie rozpoczął nową procedurę uzyskania pozwolenia na budowę 
na działkach o numerach zawartych w orzeczeniu, po tym jak Sąd Najwyższy Republiki 
Węgierskiej w swojej decyzji nr Kfv.II.39:321/2007/8 z dnia 18 lipca 2008 r. zatwierdził 
decyzję sądu okręgowego pod warunkiem, że „w trakcie nowych procedur rozpatrywane będą 
tylko kwestie związane z ochroną środowiska”. 

Na podstawie tej decyzji władze budowlane zwróciły się do regionalnego inspektoratu ds. 
środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej z wnioskiem o wydanie opinii 
eksperckiej. Inspektorat ds. środowiska zwrócił się do deweloperów o uzupełnienie ich 
wniosku oceną wpływu na obszar Natura 2000. Procedury te wciąż są w toku i jak na razie 
nie wydano pozwoleń na budowę. 

Jeśli chodzi o osobną nieruchomość, numer działki 22047/1, usytuowaną około 100 m od 
skraju omawianego obszaru Natura 2000, decyzja Trybunału Sprawiedliwości w Budapeszcie 
nr 4.Kf.27480/2007/2 z dnia 28 lutego 2008 r. zamknęła postępowanie prawne. Władze 
odpowiedzialne za kwestie środowiska uczestniczące w procedurze wydawania zezwoleń na 
budowę nie uznały, że projekt ten będzie miał niekorzystne dla obszaru Natura 2000 skutki. 
Ponadto od momentu złożenia petycji ogólne rozporządzenia miasta Debreczyn z zakresu 
urbanistyki i budownictwa zmniejszyły dozwoloną liczbę mieszkań w okolicy mieszkalnej 
przylegającej do obszaru, co oznacza mniej intensywną urbanizację.

Co się tyczy publicznego dostępu do informacji z zakresu ochrony środowiska składający 
petycję stwierdził, że w tamtym okresie (w sierpniu 2008 r.) trwająca procedura uzyskania 
pozwolenia na budowę nie była dostępna w formie elektronicznej. Dlatego naruszone zostały 
art. 7 ust. 1 i art. 2 lit.f) oraz g), a także art. 8 dyrektywy 2003/4/WE1. W swojej wyżej 
wymienionej odpowiedzi węgierskie władze stwierdziły, że o ile wiedzą, składający petycję 
zwrócił się do kierownika wydziału technicznego Urzędu Miasta Debreczyna z wnioskiem o 
dostęp do informacji na temat pozwoleń na budowę wydanych w obszarze miasta zwanym 
„Nyulas”. Składający petycję nie wspomniał o tym wniosku, który może podlegać art.3-6 
dyrektywy 2003/4/WE. Odmówiono dostępu do informacji z racji tego, że w przypadku 
indywidualnych pozwoleń na budowę składający petycję nie może być uważany za 
zainteresowaną stronę. Władze węgierskie stwierdziły, że dyrektywa 2003/4/WE w sprawie 
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska nie ma w tym wypadku 
zastosowania, ponieważ wymagane przez składającego petycję informacje nie są 
„informacjami dotyczącymi środowiska” w rozumieniu niniejszej dyrektywy. Władze 

                                               
1 Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26-32.
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zwróciły uwagę, że zgodnie z węgierskim ustawodawstwem, tj. Dekretem Rządowym 
nr 311/2005 (XII.25.) KORM „informacje dotyczące środowiska” powstają i podlegają 
analizie w trakcie specjalnych procedur ochrony środowiska i przyrody stosowanych przez 
właściwe władze środowiskowe. Władze węgierskie są zdania, że wymogi dyrektywy nie 
mają zastosowania do etapu procedury dotyczącego pozwolenia na budowę. Komisja 
zauważa, że zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy, jeśli informacje dotyczące środowiska, o 
które prosił składający petycję związane były z ochroną przyrody i jeśli Rada Miejska 
Debreczyna, do której wniosek został skierowany, ich nie posiadała to powinna była ona 
przekazać wniosek odpowiedniemu organowi (jeśli wie, o który organ chodzi) oraz 
poinformować o tym wnioskodawcę lub wskazać mu organ publiczny, który według niej 
należy poprosić o takie informacje. Jeśli procedura już się rozpoczęła, jak wydaje się uważać 
składający petycję, właściwy organ mógł odmówić dostępu do informacji z racji tego, że 
wniosek dotyczył materiału będącego w trakcie opracowywania lub nieukończonych 
dokumentów lub danych (art. 4 ust. 1 lit. d) dyrektywy). Jednak w takim wypadku Rada 
Miejska Debreczyna powinna była poinformować o tym składającego wniosek i wskazać mu 
szacowany czas niezbędny dla opracowania materiału.

Jeśli chodzi o podejrzewane naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 2 lit. f) i g) dyrektywy 2003/4/WE, 
Komisja zauważa, że organy władzy publicznej muszą wywiązywać się z obowiązku 
porządkowania informacji o środowisku w taki sposób, aby je aktywnie i systematycznie 
rozpowszechniać w społeczeństwie, w szczególności wykorzystując komunikację 
teleinformatyczną lub technologię elektroniczną, przy jednoczesnym uwzględnianiu między 
innymi niezbędnych zasobów finansowych i ludzkich. Rezultat ten można osiągnąć 
stopniowo, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, jak w przypadku obecnej sytuacji. Dlatego w 
oparciu o dostępne informacje Komisja nie uważa, że miasto Debreczyn nie dostosowało się 
do art. 7 ust. 1. W przypadku art. 7 ust. 2 lit. f) i g) dyrektywy 2003/4/WE, należy podkreślić, 
że dotyczy on rozpowszechniania pozwoleń mających znaczny wpływ na środowisko i badań 
nad wpływem na środowisko. Z petycji nie wynika, że materiał, który według składającego 
petycję powinien być rozpowszechniony można by włączyć w te kategorie. Dla uzupełnienia 
informacji należałoby dodać, że wyjątki wymienione w art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy mogłyby 
mieć zastosowanie. Jak wskazano powyżej, wydaje się, że procedura była wciąż 
nieukończona. Wynika z tego, że nawet jeśli przypuścimy, że żądane informacje wchodzą w 
zakres lit f) i/lub g), można użyć uzasadnienia odnoszącego się do „materiału będącego w 
trakcie opracowywania lub nieukończonych dokumentów lub danych” (art. 4 ust. 1 lit. d) 
dyrektywy). Dlatego w oparciu o dostępne informacje Komisja nie uważa, że miasto 
Debreczyn nie dostosowało się do art. 7 ust. 2. Wreszcie art. 8 dyrektywy dotyczy jakości 
informacji o środowisku. Komisja uważa, że artykuł ten nie dotyczy omawianego przypadku. 

Wnioski

Po przeanalizowaniu odpowiedzi udzielonej przez władze węgierskie Komisja nie jest w 
stanie stwierdzić naruszenia dyrektyw 92/43/EWG, dyrektywy siedliskowej1 i dyrektywy 
2003/4/WE. W związku z tym nie widzi powodu, aby podejmować dalsze działania w tej 
sprawie.

                                               
1 Dz.U. L 206, z 22.7.1992.


