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Ref.: Petiția nr. 0148/2005, adresată de Ferenc Tibor Zsák, de cetățenie maghiară, în 
numele „Societății conservatorilor din estul Ungariei”, însoțită de 4 000 de 
semnături, privind construcția unui drum și a unui ansamblu rezidențial în 
vecinătatea unui sit Natura 2000 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă preocuparea cu privire la planurile de a construi un drum secundar și 
blocuri de locuințe în imediata vecinătate a Marii Păduri Debrecen, care face parte dintr-un sit 
Natura 2000. Potrivit petiționarului, dezvoltarea imobiliară planificată ar produce daune 
ecologice ireversibile asupra unui tip de habitat important, cel al stejarului brumăriu. 
Petiționarul susține că autoritatea competentă nu ar fi trebuit, prin urmare, să elibereze o 
autorizație de construcție. De asemenea, petiționarul se plânge de faptul că autoritățile nu au 
luat în considerare declarațiile făcute de cetățeni și reprezentanți ai ONG-urilor în timpul 
procesului decizional. Petiționarul susține că au fost încălcate atât Directiva UE privind 
habitatele, cât și Convenția de la Aarhus.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iunie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul provizoriu al Comisiei, primit la 30 noiembrie 2005

Petiționarul își exprimă preocuparea cu privire la planurile de a construi un drum secundar și 
blocuri de locuințe în imediata vecinătate a Debreceni Nagyerdő (Marea Pădure Debrecen), 
care se află în limitele orașului Debrecen și este inclusă într-un mare sit Natura 2000. 
Petiționarul susține că nu ar fi trebuit să se elibereze autorizația de construcție, deoarece, 
potrivit acestuia, dezvoltările planificate ar avea ca urmare daune ecologice iremediabile 
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asupra habitatelor și speciilor protejate. De asemenea, petiționarul se plânge de faptul că 
autoritățile nu au luat în considerare declarațiile făcute de cetățeni și reprezentanți ai ONG-
urilor, susținând că au fost încălcate atât Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1 (Directiva privind 
habitatele), cât și Convenția de la Aarhus.

Comisia nu avea cunoștință de faptul că situl de interes comunitar nr. HUHN20033, 
„Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek”, era amenințat de dezvoltarea în sectorul 
infrastructurilor. Suprafața sitului este de 5 649 ha și include rezervația naturală desemnată la 
nivel național, Debreceni Nagyerdő, care face obiectul petiției.

După cum se afirmă în petiție și astfel cum se poate observa din documentația anexată, 
autoritatea de conservare a naturii competentă în primă instanță, Direcția Parcului Național 
Hortobágy, nu a fost implicată inițial în procesul decizional privind autorizațiile de construcție 
pentru blocuri de apartamente la marginea sitului, pe partea cealaltă a unui drum, care este 
deja considerat ca zonă rezidențială cu construcții existente.

În urma unui apel, Direcția Parcului Național Hortobágy a fost angajată într-o nouă procedură, 
aceasta neinvocând nicio obiecție față de construcțiile propuse, declarând că impactul 
construcției propuse nu ar afecta în mod negativ integritatea sitului. Potrivit declarației 
autorității, partea în cauză a sitului este alcătuită în principal din tipuri de pădure care nu au o 
înaltă valoare de conservare conform Directivei privind habitatele.

Deși în prezent Comisia nu are motive pentru a pune la îndoială validitatea declarației făcute 
de Direcția Parcului Național Hortobágy, aceasta va solicita informații suplimentare din 
partea autorităților maghiare privind modul în care acestea au ajuns la decizia că dezvoltarea 
nu va afecta în mod negativ situl Natura 2000. 

Petiționarul își exprimă, de asemenea, preocuparea privind neluarea în considerare în mod 
satisfăcător de către autoritățile relevante a opiniilor cetățenilor și ale ONG-urilor pe 
probleme de mediu și face trimitere în acest context la obligațiile care decurg din Convenția 
de la Aarhus. Comunitatea este parte la Convenția de la Aarhus începând din mai 2005. 
Dispozițiile Convenției de la Aarhus privind participarea publicului la luarea deciziilor 
privind mediul, în ceea ce privește proiectele de mediu semnificative și planurile și 
programele de mediu, sunt introduse în legislația comunitară, în special prin intermediul 
Directivei 2003/35/CE2 de modificare, inter alia, a dispozițiilor Directivei EIA în ceea ce 
privește participarea publicului și a Directivei 2001/42/CE3. Ambele directive urmau să fie 
puse în aplicare de către statele membre la 25 iunie 2005 (Directiva 2003/35) și, respectiv, la 
21 iulie 2004 (Directiva 2001/42). Proiectul legislativ inițial de amenajare a teritoriului în 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, pp. 7-50.
2 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de 

instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul 
și de modificare a directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește 
participarea publicului și accesul la justiție, p. 17.

3 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001, p. 
30.
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vederea autorizării construirii unui drum secundar și a unei zone rezidențiale a fost adoptat 
atât înainte de data punerii în aplicare a ambelor directive, cât și de ratificarea de către 
Comunitate a Convenției de la Aarhus. Din acest motiv, trebuie să se evalueze în urma unor 
consultări suplimentare cu autoritățile maghiare dacă vreunul dintre actele ulterioare ar putea 
justifica aplicarea acestor directive sau, direct, a prevederilor Convenției de la Aarhus. 
Trebuie subliniat faptul că ratificarea de către Ungaria a Convenției de la Aarhus datează din 
3 iulie 2001.

Mai mult, articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43 prevede, de asemenea, că autoritatea 
națională competentă, atunci când evaluează dacă un plan sau un proiect nu va afecta în mod 
negativ integritatea sitului în cauză trebuie să consulte, după caz, opinia publică. Cererea de 
informații suplimentare a Comisiei va cuprinde, de asemenea, consultarea publicului. Comisia 
va informa Comisia pentru petiții cu privire la orice evoluții.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006

Astfel cum se arată în comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2005, Comisia a solicitat 
autorităților maghiare informații detaliate privind:

 circumstanțele eliberării autorizației de construcție, inclusiv o descriere a participării 
organizațiilor societății civile, în special a organizațiilor pentru conservarea naturii,

 modul de evaluare a planurilor și proiectelor care afectează zone Natura 2000, astfel 
cum se recomandă la articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE (Directiva 
privind habitatele) (sau orice alt tip de cercetare echivalentă evaluării recomandate).

S-a primit un răspuns cu detaliile solicitate privind legislația națională relevantă, legislația 
comunitară relevantă, astfel cum este transpusă în legislația națională, precum și procedurile 
urmate. Comisia a examinat răspunsul și este acum în măsură să facă observații esențiale. 

Subiectul petiției de mai sus sunt cele 5 649 ha ale sitului de interes comunitar nr. 
HUHN20033 „Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", care include rezervația naturală 
desemnată la nivel național Debreceni Nagyerdő. Una dintre cele două zone de locuințe 
propusă, care a fost considerată ca având un impact negativ asupra sitului, este situată 
adiacent sitului (așa-numita zonă „Nyulas”), cealaltă se află la o oarecare distanță.

Procedurile descrise de autoritățile maghiare în răspunsul lor privesc: a) cadrul de 
reglementare general privind activitățile de construcție urbană, b) eliberarea autorizațiilor de 
construcție care au făcut obiectul petiției și c) o autorizație pentru lărgirea unui drum public 
care oferă acces la blocurile de locuințe.

- Reglementări privind construcția de locuințe urbane

Din descrierea oferită de autoritățile maghiare, reglementările maghiare pentru locuințe 
urbane adoptate de consiliile municipale stabilesc un cadru pentru autorizarea dezvoltării 
(„autorizații de construcție”). La momentul la care petiționarul a contestat procedura, normele 
de evaluare a impactului asupra mediului erau incluse în Legea nr. LIII din 1995 privind 
normele generale de protecție a mediului și Hotărârea de Guvern nr. 20 din 2001 (II.14) care 
prevedeau transpunerea Directivei 85/337/CEE1 a Consiliului (astfel cum a fost modificată 
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prin Directivele 97/11/CE1 și 2003/35/CE2). Proiectul, astfel cum a fost descris de petiționar, 
ar intra sub incidența anexei II la Directiva 85/337/CEE [10 (b) Proiecte de dezvoltare 
urbană]. În sensul articolului 3 din Directiva 2001/42/CE din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (Directiva SEA), o reglementare 
privind locuințele urbane este considerată drept plan și face obiectul unei evaluări de mediu 
[directivă transpusă în legislația maghiară prin Legea nr. LIII din 1995, astfel cum a fost 
modificată în 2004 și Hotărârea de Guvern nr. 2 din 2005 (I.11)]. Datorită suprafeței mici a 
zonei în cauză și faptului că modificările aduse unui plan existent sunt considerate doar 
minore, autoritățile naționale competente stabilesc dacă planul va avea sau nu efecte 
semnificative asupra mediului și, în caz afirmativ, dacă efectuează o evaluare a impactului 
asupra mediului conform Directivei SEA. Pe baza criteriilor precizate în anexa II la Directiva 
SEA, autoritatea națională, în conformitate cu articolul 3 alineatul (7) din Directiva SEA, 
trebuie să pună la dispoziția publicului decizia de a nu efectua o evaluare de mediu și 
motivele acesteia.

Pe baza celor precizate mai sus, autoritățile maghiare au informat Comisia că modificarea 
reglementării pentru locuințe urbane a orașului Debrecen, una dintre solicitările formulate în 
petiție, nu intră, în opinia acestora, sub incidența unei evaluări a impactului asupra mediului 
conform Directivei SEA datorită scării mici a modificării. Cu toate acestea, s-a raportat că au 
fost efectuate evaluări cu efect echivalent celor solicitate în temeiul articolului 6 alineatul (3) 
din Directiva 92/43/CEE (Directiva privind habitatele) de către autoritatea competentă.

- Eliberarea autorizațiilor de construcție 
O procedură comparabilă se aplică deciziei de a nu efectua o evaluare a impactului asupra 
mediului înainte de autorizarea proiectului. Atât construcția sau modificarea unui drum 
public, cât și construcția mai multor „blocuri de locuințe” ar intra sub incidența anexei II la 
Directiva EIA [10 (e) și, respectiv, 10 (b)]. Pentru proiecte enumerate în anexa II, autoritatea 
națională stabilește, conform criteriilor de selecție precizate în anexa III la Directiva EIA, 
dacă se va efectua sau nu o evaluare a impactului probabil asupra mediului al proiectelor de 
infrastructură prevăzute. Din nou, conform articolului 4 alineatul (4) din Directiva EIA, o 
astfel de decizie a autorităților competente trebuie să fie pusă la dispoziția publicului.

Nu au fost efectuate evaluări ale impactului asupra mediului pentru modificarea reglementării 
pentru locuințe urbane și nici pentru autorizațiile de construcție ale complexului de blocuri de 
locuințe. Publicul ar fi trebuit să aibă posibilitatea de a se informa cu privire la deciziile 
autorităților competente de a nu efectua astfel de evaluări și motivele care au stat la baza 
acestor decizii. 

În ceea ce privește procedura de eliberare a autorizațiilor de construcție pentru siturile din 
vecinătatea sitului Natura 2000, proiectele privind construcția de locuințe familiale nu sunt 
enumerate în anexele I și II la Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului (Directiva EIA), astfel cum a fost modificată prin 
Directivele 97/11/CE3 și 2003/35/CE. Aceste proiecte au fost analizate din perspectiva 

                                               
1 JO L 175, 5.7. 1985, p. 40.
2 JO L 73, 14.3.1997, p.5.
3 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
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dispozițiilor stabilite la articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele.

Există patru proprietăți adiacente sitului Natura 2000 care fac obiectul petiției. În ceea ce 
privește cele două proprietăți pentru care au fost eliberate autorizații de plan urbanistic, 
autoritatea de conservare a naturii competentă a fost pe deplin implicată în proces, iar 
autoritatea responsabilă de al doilea grad a susținut, de asemenea, declarația de poziție prin 
care s-au aprobat autorizațiile. Biroul de Administrație Publică a aprobat permisul, dar în 
prezent a fost inițiată o analiză subsecventă a deciziei de către un număr de persoane, cazul 
aflându-se acum în fază judiciară.

În ceea ce privește cele două proprietăți pentru care au fost eliberate autorizații de construcție, 
autoritatea de conservare a naturii competentă și alte părți interesate, inclusiv petiționarul, au 
inițiat o acțiune de revocare a autorizațiilor eliberate în 2004. În cursul acestei proceduri, 
autoritatea competentă a consimțit la eliberarea autorizațiilor cu respectarea anumitor condiții, 
ceea ce indică faptul că a luat în considerare orice impact negativ posibil asupra sitului Natura 
2000 în cauză. Atât proprietarii siturilor învecinate, cât și petiționarul au făcut apel împotriva 
eliberării autorizațiilor de construcție. Procedura în a doua instanță este în curs de desfășurare.

- Permis pentru lărgirea unui drum public

În ceea ce privește lărgirea drumului public prevăzut în reglementarea pentru locuințe urbane, 
autoritățile maghiare menționează în răspunsul lor că procedura pentru eliberarea unei 
autorizații de dezvoltare/autorizații de construcție nu a început încă, deoarece nu s-a primit 
nicio astfel de cerere până la data răspunsului. Dacă va exista o astfel de cerere, autoritățile de 
mediu competente vor lua în considerare relevanța unei evaluări a impactului asupra mediului 
și, dacă este cazul, amploarea unei astfel de evaluări. 

În ceea ce privește participarea publicului și punerea în aplicare a Convenției de la Aarhus, ar 
trebui menționat faptul că Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
2003/35/CEE, cuprinde cerințe detaliate privind participarea publicului la procedurile 
decizionale privind proiecte din cadrul domeniului său de aplicare, deci și drumul public 
prevăzut în reglementarea pentru locuințe urbane. Acestea trebuie să fie respectate de 
autoritățile maghiare în procesul de luare de deciziilor cu privire la activitatea în cauză.

Deși cerințele articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele nu sunt atât de 
explicite în această privință, ar trebui subliniat că acestea trebuie coroborate cu dispozițiile 
Convenției de la Aarhus, la care atât Ungaria, cât și Comunitatea Europeană sunt parte. Prin 
urmare, atunci când o activitate ar putea să aibă un efect semnificativ asupra mediului, trebuie 
prevăzută participarea publicului, ceea ce implică faptul că publicul în cauză trebuie informat 
cu privire la activitatea propusă, autoritatea responsabilă și detaliile procedurale, că acestuia îi 
este oferită din timp posibilitatea de a prezenta observații și de a înainta orice informație 
relevantă, că în decizie se acordă atenția cuvenită participării publicului și că publicul este 
informat cu privire la decizia finală, motivele și considerentele pe care aceasta se întemeiază. 

În informațiile oferite de autoritățile maghiare se indică faptul că autoritățile competente au 
pus la dispoziția publicului informațiilor relevante și i-au oferit ocazia de a prezenta 
observații; pe lângă schimbul de corespondență, s-au organizat un număr de întâlniri și 
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audieri. Faptul că proprietarii proprietăților învecinate și petiționarul au făcut apel împotriva 
deciziei de eliberare a autorizațiilor de construcție sugerează, de asemenea, că petiționarul a 
avut cunoștință de aceste decizii și motivele care le însoțesc.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 10 iunie 2008

Petiționarul își exprimă preocuparea cu privire la planurile de a construi un drum secundar și 
blocuri de locuințe în imediata vecinătate a Debreceni Nagyerdő (Marea Pădure Debrecen), 
care se află în limitele orașului Debrecen și este inclusă într-un mare sit Natura 2000, situl de 
interes comunitar nr. HUHN20033 („Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek”). Petiționarul 
susține că nu ar fi trebuit eliberată autorizația de construcție, deoarece, în opinia sa, 
dezvoltările planificate ar provoca daune ecologice iremediabile asupra habitatelor și speciilor 
protejate. De asemenea, petiționarul se plânge de faptul că autoritățile nu au luat în 
considerare declarațiile făcute de cetățeni și reprezentanți ai ONG-urilor, susținând că au fost 
încălcate atât Directiva 92/43/CEE1 a Consiliului, cât și Convenția de la Aarhus2.

În răspunsul său din 10 noiembrie 2006, Comisia a precizat că, pe baza informațiilor oferite 
de autoritățile maghiare, nu există motive pentru a iniția o acțiune în justiție și a observat că 
autorizațiile de construcție se aflau încă în faza legală de a fi contestate în instanță.

Petiționarul a trimis ulterior Comisiei pentru petiții informații suplimentare (Hotărârea 
judecătoriei Hajdú-Bihar nr. 7.K.115/2006/37 din 26 iunie 2007, prin care aceasta a anulat 
autorizațiile de construcție, declarația directorului Parcului Național Hortobágy, scrisoarea 
Societății conservatorilor din estul Ungariei și scrisoarea de respingere a municipalității). Pe 
baza acestora, petiția a fost redeschisă la reuniunea comisiei din 3-4 octombrie 2007 și au fost 
solicitate Comisiei informații suplimentare. 

Societatea conservatorilor din estul Ungariei a solicitat ulterior o întâlnire cu reprezentanții 
DG Mediu, care a avut loc la 11 martie 2008, și a transmis documentația (a se vedea lista din
anexă).

Comisia ia notă de faptul că Tribunalul Hajdú-Bihar a anulat în a doua instanță autorizațiile de 
construcție contestate, care constituiau, de asemenea, obiectul petiției, și a cerut inițierea de 
către autoritatea de construcții a unor noi proceduri. În hotărârea instanței se prevedea că 
„reglementările legale relevante trebuie aplicate în cel mai larg sens posibil pentru a pune 
protecția mediului și a naturii înaintea oricărui alt interes” (pagina 8). În hotărârea instanței se 
specifică, de asemenea, că, într-o nouă procedură, trebuie abordate în mod corespunzător 
problemele ridicate în avizul expertului de mediu, aviz obținut pe parcursul procedurii și 
depus de reclamant (pagina 9).

Comisia nu are cunoștință de lansarea unei noi proceduri care ar putea constitui o încălcare a  
legislației comunitară, iar petiționarul nu a prezentat astfel de informații în documentele 
suplimentare.

                                               
1 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 
sălbatică. (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
2 UE și Convenția de la Aarhus: în statele membre UE, ... Decizia privind încheierea de către CE a Convenției de la Aarhus a 
fost adoptată la 17 februarie 2005.
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Prin urmare, Comisia nu vede niciun motiv pentru a analiza în continuare această chestiune.
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Anexă
Documente referitoare la petiția nr. 0148/2005 transmise DG Mediu 

la 11 martie 2008

 Scrisoarea din data de 10 octombrie 2007, semnată de președintele Comisiei pentru 
petiții a Parlamentului European, prin care dl Meszaros (Societatea conservatorilor din 
estul Ungariei) este informat cu privire la redeschiderea petiției nr. 0148/2005 (ref. 
315931)

 Scrisoarea din data de 10 octombrie 2007, semnată de președintele Comisiei pentru 
petiții a Parlamentului European, prin care dl Zsak (Societatea conservatorilor din estul 
Ungariei) este informat cu privire la redeschiderea petiției nr. 0148/2005 (ref. 315930)

 Scrisoarea din data de 14 octombrie 2007, semnată de dl Zsak și dl Lelesz adresată 
președintelui Comisiei pentru petiții a Parlamentului European

 Traducerea oficială în limba engleză a scrisorii din data de 27 februarie 2006, semnate 
de dl Laszlo Acs, șeful Departamentului tehnic al Primăriei Municipiului Debrecen

 Comunicarea din data de 10 noiembrie 2006 către deputații din Comisia pentru petiții a 
Parlamentului European

 Hotărârea Judecătoriei Hajdu-Bihar (ref. 7.K.30.115/2006/37) din 26 iunie 2007 și 
traducerea oficială a acesteia în limba engleză (parțială)

 Procesul-verbal al reuniunii din 1 aprilie 2005 de la sediul Inspectoratului pentru 
protecția mediului, conservarea naturii și a apelor din estul Ungariei 

 Scrisoarea din data de 5 martie 2008 a Comitetului pentru conservarea naturii din 
Debrecen și traducerea oficială în limba engleză

 Scrisoarea din data de 8 iunie 2004 (ref. H-69/2004) semnată de dl Kaknics, director al
Nyirerdo

 Scrisoarea din data de 30 noiembrie 2005, semnată de dl Zsak, adresată dlui Kelemen, 
director al Inspectoratului pentru protecția mediului, conservarea naturii și a apelor din 
estul Ungariei și traducerea oficială în limba engleză

 Traducerea oficială în limba engleză a procesului-verbal al reuniunii din 6 decembrie 
2007 de la sediul Inspectoratului pentru protecția mediului, conservarea naturii și a 
apelor din estul Ungariei 

 Avizul din data de 16 noiembrie 2005, semnat de dl Lelesz și depus la primarul 
municipiului Debrecen, dl Lajos Kosa

 Scrisoarea din data de 25 octombrie 2005 (ref. XII-1/4875-1/05), semnată de dl Groh, 
șeful Departamentului pentru relații publice al Biroului președintelui Republicii Ungaria
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6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2009

În august 2008, petiționarul a trimis informații noi, susținând că, în ciuda hotărârii pronunțate 
de judecătorie, construcția continuă pe situl respectiv. Acesta se plânge, de asemenea, de 
faptul că i-a fost interzis accesul la informațiile despre mediu. Pe baza acestor informații, 
Comisia pentru petiții a decis să redeschidă petiția la 20 octombrie 2008. 

S-a solicitat autorităților maghiare transmiterea unor informații suplimentare privind 
chestiunile invocate. În răspunsul dat, acestea au declarat că notarul Consiliului Local din 
Debrecen, prima autoritate de construcții, a inițiat o nouă procedură pentru autorizarea 
construcției pe parcelele cu numerele indicate în hotărâre, după ce Curtea Supremă a 
Republicii Ungaria, în decizia nr. Kfv.II.39:321/2007/8 din 18 iulie 2008 a confirmat 
hotărârea judecătoriei, cu condiția ca „pe parcursul noii proceduri să fie examinate numai 
problemele legate de protecția mediului”. 

În baza acestei decizii, autoritatea de construcții a contactat inspectoratul regional pentru 
protecția mediului, conservarea naturii și gestionarea apelor pentru a-i solicita avizul în 
calitate de expert. Inspectoratul pentru mediu a invitat promotorii să își completeze cererea cu 
o evaluare a impactului asupra sitului Natura 2000. Procedura este în curs de desfășurare, 
autorizațiile de construcție nefiind până în prezent acordate. 

În ceea ce privește o proprietate separată, parcela nr. 22047/1, care se află la aproximativ 100 
de metri de la marginea sitului Natura 2000 în cauză, Tribunalul din Budapesta, prin decizia 
nr. No. 4.Kf.27.480/2007/2, a închis procedura. Autoritățile de mediu care contribuie la 
procedura de aprobare a proiectului de construcție nu au considerat că acesta va avea un 
impact negativ asupra sitului Natura 2000.  În plus, după depunerea petiției, departamentul de 
planificare urbană a redus numărul autorizațiilor acordate pentru construcția de apartamente în 
zona rezidențială adiacentă sitului, ceea ce înseamnă că urbanizarea va fi mai puțin intensă. 

În ceea ce privește accesul publicului la informațiile despre mediu, petiționarul a susținut că, 
la momentul respectiv (august 2008), procedura în curs în vederea acordării autorizației de 
construcție nu era disponibilă în formă electronică.  Ca urmare, ar fi fost încălcat articolul 7 
alineatul (1) și articolul 2 literele (f) și (g), precum și articolul 8 din Directiva 2003/4/CE1.  În 
răspunsul menționat mai sus, autoritățile maghiare afirmă că, din informațiile de care dispun, 
petiționarul a solicitat șefului Departamentului tehnic al biroului Consiliului Local din 
Debrecen accesul la informațiile privind autorizațiile de construcție eliberate în așa-numita 
zonă „Nyulas” a orașului. Petiționarul nu a făcut mențiune despre această cerere care ar putea 
face obiectul articolelor 3-6 din Directiva 2003/4/CE. Accesul a fost refuzat din motivul că, în 
cazul autorizațiilor individuale de construcție, petiționarul nu poate fi considerat parte 
interesată. Autoritățile maghiare au declarat că Directiva 2003/4/CE privind accesul 
publicului la informațiile despre mediu nu se aplică în acest caz deoarece informațiile 
solicitate de petiționar nu constituie „informații despre mediu” în sensul directivei.  
Autoritățile au subliniat că, în conformitate cu legislația maghiară, și anume Hotărârea de 
Guvern nr. 311/2005 (XII.25.) Korm, „informațiile despre mediu” apar și sunt examinate pe 
parcursul unei proceduri speciale pentru protecția mediului și conservarea naturii, desfășurate 

                                               
1 JO L 41, 14.2.2003, pp. 26-32.
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de autoritățile de mediu competente. Autoritățile maghiare sunt de părere că obligațiile 
directivei nu sunt aplicabile în etapa procedurală de aprobare a proiectului de construcție.  
Comisia dorește să precizeze că, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din 
directivă, în cazul în care informațiile despre mediu solicitate vizau conservarea naturii și nu 
erau deținute de Consiliul Local din Debrecen, acolo unde cererea a fost depusă, această 
autoritate ar fi trebuit să transfere cererea către autoritatea competentă, dacă aceasta era 
cunoscută și să informeze solicitantul cu privire la aceasta sau cu privire la autoritatea publică 
de la care ar putea solicita informațiile respective.  În cazul în care procedura ar fi în curs de 
desfășurare, după cum consideră petiționarul, autoritatea competentă ar putea refuza accesul 
la informații pe motiv că cererea în cauză vizează materiale în curs de finalizare sau 
documente sau date care nu sunt finalizate [articolul 4 alineatul (1) litera (d) din directivă]. Cu 
toate acestea, Consiliul Local din Debrecen ar fi trebuit, în acest caz, să informeze solicitantul 
cu privire la aceasta și la termenul de finalizare estimat.

În ceea ce privește pretinsa încălcare a articolului 7 alineatul (1) și a articolului 7 alineatul (2) 
literele (f) și (g) din Directiva 2003/4/CE, Comisia subliniază că autoritățile publice au 
obligația de a organiza informațiile despre mediu în vederea unei diseminări active și 
sistematice către public, în special prin intermediul telecomunicațiilor computerizate sau al 
tehnologiei electronice, cu luarea în considerare, inter alia, a resurselor financiare și umane 
necesare. În special la nivel local, ca în situația de față, acest rezultat ar putea fi obținut în 
mod gradual. Prin urmare, pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu consideră că orașul 
Debrecen a încălcat articolul 7 alineatul (1). În ceea ce privește articolul 7 alineatul (2) literele 
(f) și (g) din Directiva 2003/4/CE, trebuie subliniat că acesta vizează diseminarea 
autorizațiilor cu un impact de mediu semnificativ și studiile de impact asupra mediului. Nu 
rezultă din petiție că materialul care, potrivit petiționarului, ar fi trebuit difuzat, ar putea fi 
inclus în aceste categorii. Pentru a avea o imagine completă, se poate menționa faptul ar fi 
aplicabile excepțiile prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (2) din directivă.  Așa cum s-a 
arătat mai sus, se pare că procedura este încă în curs de desfășurare. Rezultă că, chiar dacă am 
presupune că informațiile pretinse fac obiectul literelor (f) și/sau (g), se poate face apel la 
justificarea privind „materialul în curs de finalizare sau documente sau date care nu sunt 
finalizate”. Prin urmare, pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu consideră că orașul 
Debrecen a încălcat articolul 7 alineatul (2). În sfârșit, articolul 8 din directivă se referă la 
calitatea informațiilor despre mediu. Comisia consideră ca acest articol nu este pertinent în 
cazul de față.

Concluzie

În urma evaluării răspunsului dat de autoritățile maghiare, Comisia nu a identificat nicio 
încălcare a Directivei 92/43/CEE (Directiva privind habitatele) și a Directivei 2003/4/CE.  
Prin urmare, Comisia nu vede niciun motiv pentru a analiza în continuare această chestiune.


