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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning nr 0148/2005, ingiven av Ferenc Tibor Zsák (ungersk medborgare), 
för Östra Ungerns naturvårdsförbund, och undertecknad av ytterligare 
4 000 personer, om byggandet av en väg och bostäder i närheten av ett 
Natura 2000-område

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är oroad över planerna på att bygga en förbifart och ett bostadsområde 
omedelbart intill Debrecenskogen, som ingår i ett Natura 2000-område. Enligt framställaren 
skulle dessa byggprojekt leda till oåterkalleliga miljöskador för en viktig livsmiljötyp, 
sandekskogen. Framställaren hävdar att den behöriga myndigheten därför inte borde ha gett 
byggnadstillstånd. Han klagar också på att myndigheterna inte tog hänsyn till de argument 
som medborgare och företrädare för icke-statliga organisationer framförde under 
beslutsprocessen. Framställaren hävdar att man har brutit mot såväl EU:s livsmiljödirektiv 
som Århuskonventionen.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 30 juni 2005. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens preliminära svar, mottaget den 30 november 2005

”Framställaren är oroad över planerna på att bygga en förbifart och ett bostadsområde 
omedelbart intill Debreceni Nagyerdő (Debrecenskogen), som ligger innanför Debrecens 
stadsgränser och ingår i ett stort Natura 2000-område. Framställaren hävdar att 
byggnadstillstånd inte borde ha beviljats eftersom dessa byggprojekt enligt honom skulle leda 
till oåterkalleliga miljöskador för livsmiljöer och skyddade arter. Han klagar också på att 
myndigheterna inte tog hänsyn till de argument som medborgare och företrädare för 
icke-statliga organisationer framförde, och hävdar att man brutit mot såväl rådets 
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direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1

(livsmiljödirektivet) som Århuskonventionen.

Kommissionen var inte medveten om att det föreslagna området av gemenskapsintresse, 
nr HUHN20033, ’Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek’, hotades av infrastrukturutveckling. 
Området är 5 649 hektar stort och inbegriper det statliga naturreservatet Debreceni Nagyerdő, 
som framställningen handlar om.

Som framgår av framställningen och den bifogade dokumentationen var den behöriga 
naturvårdsmyndigheten i första instans, Hortobágys nationalparksstyrelse, ursprungligen inte 
delaktig i beslutsprocessen om byggnadstillstånd för flerfamiljshus intill det område, på andra 
sidan av en väg, som redan är klassificerat som bostadsområde med befintliga byggnader.

Efter ett överklagande involverades Hortobágys nationalparksstyrelse i ett nytt förfarande och 
framförde då inte några invändningar mot de föreslagna byggnationerna, utan hävdade att 
dessa inte skulle påverka området negativt. Enligt myndigheten består denna del av området 
huvudsakligen av skogstyper som inte har högt bevarandevärde enligt livsmiljödirektivet.

Kommissionen har för närvarande ingen anledning att ifrågasätta riktighetsgraden i uttalandet 
från Hortobágys nationalparksstyrelse, men kommer att be de ungerska myndigheterna om 
mer information om hur de kom fram till beslutet att byggprojektet inte skulle påverka 
Natura 2000-området negativt. 

Framställaren är också bekymrad över att de berörda myndigheterna inte tar tillräcklig hänsyn 
till medborgarnas och miljöorganisationernas åsikter, och hänvisar i det avseendet till 
skyldigheterna enligt Århuskonventionen. Gemenskapen undertecknade Århuskonventionen i 
maj 2005. Bestämmelserna i Århuskonventionen om allmänhetens deltagande i 
beslutsfattandet om projekt som har betydelse från miljösynpunkt och i utarbetandet av vissa 
planer och program avseende miljön har införlivats med gemenskapslagstiftningen, särskilt 
genom direktiv 2003/35/EG2, varigenom bland annat bestämmelserna i EIA-direktivet om 
allmänhetens deltagande ändras, och genom direktiv 2001/42/EG3. Medlemsstaterna skulle 
genomföra båda direktiven senast den 25 juni 2005 (direktiv 2003/35/EG) respektive den 
21 juli 2004 (direktiv 2001/42/EG). Det ursprungliga förslaget till stadsplan som tillät 
byggandet av förbifarten och bostadshusen upprättades före direktivens genomförandedatum 
samt gemenskapens ratificering av Århuskonventionen. Man måste alltså efter ytterligare 
samråd med de ungerska myndigheterna bedöma om någon av de senare rättsakterna skulle 
kunna innebära att dessa direktiv ska tillämpas eller att bestämmelserna i Århuskonventionen 
ska tillämpas direkt. Det bör noteras att Ungern ratificerade Århuskonventionen redan 
den 3 juli 2001.

I artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG föreskrivs också att de behöriga nationella myndigheterna 
när så är lämpligt ska höra allmänhetens åsikt när de bedömer om en plan eller ett projekt 
                                               
1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7–50.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens 
deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på 
allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG, EUT L 156, 
25.6.2003, s. 17.
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan, EGT L 197, 21.7.2001, s. 30.
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medför att det berörda området kommer att ta skada. Kommissionens begäran om ytterligare 
information kommer också att omfatta samråd med allmänheten. Kommissionen kommer att 
informera utskottet för framställningar om utvecklingen.”

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 10 november 2006

”I enlighet med kommissionens meddelande av den 30 november 2005 har kommissionen bett 
de ungerska myndigheterna om detaljerad information om

 de omständigheter under vilka byggnadstillståndet beviljades, däribland en beskrivning 
av civila samhällsorganisationers medverkan, i synnerhet naturvårdsorganisationer,

 hur bedömningen av planer och projekt som påverkar Natura 2000-områden enligt 
föreskrifterna i artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG (livsmiljödirektivet) (eller någon annan 
slags granskning som motsvarar denna) har gått till.

Ett svar har mottagits med begärda uppgifter om den relevanta nationella lagstiftningen, 
gällande gemenskapslagstiftning som har införlivats med den nationella lagstiftningen och de 
förfaranden som tillämpats. Kommissionen har granskat svaret och har nu underlag för att 
komma med uttömmande kommentarer. 

Framställningen i fråga handlar om det föreslagna området av gemenskapsintresse, 
nr HUHN20033, ’Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek’, på 5 649 hektar, som inkluderar 
det statliga naturreservatet Debreceni Nagyerdő. Det ena av de båda föreslagna 
bostadsområdena som ansågs ha en negativ inverkan på området angränsar till detta (det 
så kallade Nyulas-området), och det andra är beläget ett stycke därifrån.

De förfaranden som de ungerska myndigheterna beskriver i sitt svar har att göra med a) den 
allmänna rättsliga ramen för stadsbyggnadsverksamhet, b) beviljandet av de byggnadstillstånd 
som framställningen handlar om och c) ett tillstånd att bredda en allmän väg som ger tillträde 
till bostadsområdet.

– Stadsbyggnadsbestämmelser

Av den beskrivning som de ungerska myndigheterna ger framgår det att de ungerska 
stadsplaner som kommunerna antar utgör ramen för tillstånd till projekt (’byggnadstillstånd’). 
När det förfarande som framställaren ifrågasätter genomfördes ingick reglerna för 
miljökonsekvensbedömningar i lag nr 53 från 1995 om allmänna regler för miljöskydd samt 
regeringsdekret nr 20 från 2001 (II.14) som införlivar rådets direktiv 85/337/EEG1 (ändrat 
genom direktiven 97/11/EG2 och 2003/35/EG3). Bilaga II till direktiv 85/337/EEG 
(10 b) Projekt för tätortsbebyggelse) är tillämplig på det projekt som framställaren beskriver. 
En stadsplan betraktas som en plan enligt artikel 3 i direktiv 2001/42/EG4 av den 27 juni 2001 
om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (SMB-direktivet) och ska 
genomgå en miljökonsekvensbedömning i enlighet med SMB-direktivet (som har införlivats 
med den ungerska lagstiftningen genom lag nr 53 från 1995, ändrad 2004, och regeringsdekret 
                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EGT L 73, 14.3.1997. s. 5.
3 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
4 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30–37.
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nr 2 från 2005 (I.11)). Eftersom det berörda området är så litet och ändringarna av den 
befintliga planen sägs vara mindre omfattande fastställer de behöriga nationella 
myndigheterna om det är troligt att planen får en betydande miljöpåverkan och gör i så fall en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med SMB-direktivet. På grundval av kriterierna i 
bilaga II till SMB-direktivet måste de nationella myndigheterna enligt artikel 3.7 i 
SMB-direktivet se till att beslutet att inte göra någon miljökonsekvensbedömning och skälen 
till detta görs tillgängliga för allmänheten.

Mot bakgrund av detta informerade de ungerska myndigheterna kommissionen om att 
ändringen av stadsplanen för staden Debrecen, en av de punkter som tas upp 
i framställningen, enligt deras åsikt inte föranledde en miljökonsekvensbedömning enligt 
SMB-direktivet på grund av dess ringa omfattning. Den behöriga myndigheten ska dock ha 
gjort bedömningar som motsvarar dem som krävs enligt artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG 
(livsmiljödirektivet).

– Beviljande av byggnadstillstånd 

Ett jämförbart förfarande ska tillämpas vid beslut att inte göra någon 
miljökonsekvensbedömning innan projekt godkänns. Bilaga II till EIA-direktivet (punkt 10 e 
respektive 10 b) är tillämplig på byggnaden eller ombyggnaden av den allmänna vägen och ett 
antal ’flerfamiljshus’. I fråga om projekt som förtecknas i bilaga II fastställer den nationella 
myndigheten, i enlighet med urvalskriterierna i bilaga III till EIA-direktivet, om en 
bedömning av den troliga miljöpåverkan av planerade infrastrukturprojekt ska göras. Enligt 
artikel 4.4 i EIA-direktivet ska också ett sådant beslut av de behöriga myndigheterna göras 
tillgängligt för allmänheten.

Ingen miljökonsekvensbedömning har gjorts av vare sig stadsplaneändringen eller 
byggnadstillstånden för bostadsområdet. Allmänheten borde ha fått möjlighet att skaffa sig 
information om de behöriga myndigheternas beslut att inte göra sådana bedömningar och om 
skälen till detta. 

När det gäller beviljandet av byggnadstillstånd för de områden som gränsar till det nämnda 
Natura 2000-området, så tillhör inte bostadsbyggnadsprojekt de projekt som förtecknas 
i bilagorna I och II till direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt (EIA-direktivet) ändrat genom direktiven 97/11/EG1 och 
2003/35/EG. Dessa projekt granskades uteslutande mot bakgrund av bestämmelserna i 
artikel 6.3 i livsmiljödirektivet.

Framställningen handlar om fyra fastigheter som gränsar till Natura 2000-området. När det 
gäller de två fastigheter för vilka tillstånd avseende grundprojektering har beviljats, var den 
behöriga naturvårdsmyndigheten fullt delaktig i processen, och andrainstansmyndigheten 
godkände också principuttalandet om att bevilja tillstånden. Stadsbyggnadskontoret beviljade 
tillståndet, men nu har ett antal personer tagit initiativ till en andrainstansgranskning av 
beslutet, och ärendet är för närvarande föremål för en process.

När det gäller de två fastigheter för vilka byggnadstillstånd beviljades, så har den behöriga 
naturvårdsmyndigheten och andra intressenter, däribland framställaren, vidtagit åtgärder för 
                                               
1 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
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att få de tillstånd som beviljades 2004 upphävda. Under detta förfarande har den behöriga 
myndigheten gett sitt samtycke till beviljandet av tillstånden på ett antal villkor som visar att 
den till fullo har beaktat alla möjliga negativa effekter på Natura 2000-området i fråga. Både 
ägarna till de angränsande fastigheterna och framställaren har överklagat byggnadstillstånden. 
Andrainstansförfaranden pågår.

– Tillstånd att bredda en allmän väg

När det gäller breddandet av den allmänna väg som ingår i stadsplanen uppgav de ungerska 
myndigheterna i sitt svar att förfarandet för att bevilja tillstånd till projekt eller 
byggnadstillstånd ännu inte hade inletts, eftersom någon sådan ansökan inte hade inkommit 
när svaret skrevs. Om en sådan ansökan inkommer kommer de behöriga miljömyndigheterna 
att ta ställning till om en miljökonsekvensbedömning behöver göras och vilken omfattning 
den i så fall ska ha. 

När det gäller allmänhetens delaktighet och genomförandet av Århuskonventionen, bör man 
notera att direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 2003/35/EEG, innehåller detaljerade 
krav på allmänhetens delaktighet i beslutsfattandet om de projekt som omfattas av 
konventionen, och därmed den väg som ingår i stadsplanen. De ungerska myndigheterna 
måste följa dessa bestämmelser under beslutsprocessen om dessa projekt.

Kraven i artikel 6.3 i livsmiljödirektivet är inte så uttryckliga i det avseendet, men man bör 
notera att de ska betraktas tillsammans med bestämmelserna i Århuskonventionen, som både 
Ungern och Europeiska gemenskapen har undertecknat. När det är troligt att en verksamhet 
kommer att få en betydande miljöpåverkan ska således allmänheten ges möjlighet att delta. 
Detta innebär att den berörda allmänheten ska informeras om den föreslagna verksamheten, 
den ansvariga myndigheten och hur förfarandet går till, att den i ett tidigt skede ska ges 
tillfälle att kommentera och tillhandahålla relevant information, att vederbörlig hänsyn ska tas 
till allmänhetens delaktighet när beslutet fattas och att allmänheten ska informeras om det 
slutgiltiga beslutet och de skäl och överväganden som det bygger på. 

Av den information som de ungerska myndigheterna har tillhandahållit framgår det att de 
behöriga myndigheterna hade gjort relevant information tillgänglig för allmänheten och gett 
allmänheten möjlighet att komma med synpunkter. Vid sidan av brevkontakter hölls ett antal 
möten och utfrågningar. Det faktum att ägare till angränsande fastigheter och framställaren 
har överklagat beviljandet av byggnadstillstånd tyder också på att dessa beslut och de skäl 
som de grundar sig på var tillgängliga för framställaren.



PE367.643 REV III 6/9 CM\785668SV.doc

SV

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 10 juni 2008

”Framställaren var oroad över planerna på att bygga en förbifart och ett bostadsområde 
omedelbart intill Debreceni Nagyerdő (Debrecenskogen), som ligger innanför Debrecens 
stadsgränser och ingår i ett stort Natura 2000-område, området av gemenskapsintresse 
nr HUHN20033, ’Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek’. Framställaren hävdade att 
byggnadstillstånd inte borde ha beviljats eftersom byggprojekten enligt honom skulle leda till 
oåterkalleliga miljöskador för livsmiljöer och skyddade arter. Han klagade också på att 
myndigheterna inte tog hänsyn till de argument som medborgare och företrädare för 
icke-statliga organisationer framförde, och hävdade att man hade brutit mot såväl 
rådets direktiv 92/43/EEG1 som Århuskonventionen2.

I sitt svar den 10 november 2006 uppgav kommissionen att den utifrån den information som 
de ungerska myndigheterna hade lämnat inte ansåg sig ha anledning att vidta rättsliga åtgärder 
och konstaterade att byggnadstillstånden fortfarande var föremål för ett domstolsförfarande. 

Framställaren har därefter sänt kompletterande upplysningar till utskottet för framställningar 
(underrätten i Hajdú-Bihars dom nr 7.K.115/2006/37 av den 26 juni 2007, som innebar att 
byggnadstillstånden upphävdes, ett uttalande av direktören för Hortobágys nationalpark, en 
skrivelse från Östra Ungerns naturvårdsförbund och en avslagsskrivelse från kommunen). På 
grundval av dessa återupptogs behandlingen av framställningen vid utskottets sammanträde 
den 3–4 oktober 2007, och kommissionen ombads lämna kompletterande upplysningar. 

Östra Ungerns naturvårdsförbund begärde sedan ett sammanträde med företrädare för 
GD Miljö, vilket ägde rum den 11 mars 2008, då dokumentation överlämnades (se bifogad 
förteckning).

Kommissionen konstaterar att andrainstansrätten i Hajdú-Bihar har upphävt de omtvistade 
byggnadstillstånden, vilka också framställningen handlade om, och beordrat 
stadsbyggnadsmyndigheten att inleda nya förfaranden. Enligt domstolen ’måste relevanta 
lagbestämmelser tillämpas i vidast möjliga mening för att miljön och naturskyddet ska 
komma före andra intressen’ (sidan 8). I domen fastställs också att de frågor som tas upp i det 
yttrande från miljöexperten som käranden inlämnade under processen måste behandlas 
i vederbörlig ordning i ett nytt förfarande (sidan 9).

Kommissionen känner inte till att något nytt förfarande som kan vara oförenligt med 
gemenskapsrätten skulle ha inletts, och framställaren har inte lagt fram någon sådan 
information i de kompletterande dokumenten.

Därför anser inte kommissionen att det finns skäl att vidta ytterligare åtgärder i ärendet.

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, 
EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EU och Århuskonventionen: i EU:s medlemsstater, ... Beslutet om EG:s ingående av Århuskonventionen 
antogs den 17 februari 2005.
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Bilaga
Handlingar med anknytning till framställning nr 0148/2005, överlämnade till GD Miljö 

den 11 mars 2008

 Skrivelse av den 10 oktober 2007, undertecknad av ordföranden för Europaparlamentets 
utskott för framställningar som informerar Meszaros (Östra Ungerns naturvårdsförbund) 
om att behandlingen av framställning nr 0148/2005 (ref. nr 315931) har återupptagits.

 Skrivelse av den 10 oktober 2007, undertecknad av ordföranden för Europaparlamentets 
utskott för framställningar som informerar Zsak (Östra Ungerns naturvårdsförbund) om 
att behandlingen av framställning nr 0148/2005 (ref. nr 315930) har återupptagits.

 Skrivelse av den 14 oktober 2007, undertecknad av Zsak och Lelesz till ordföranden för 
Europaparlamentets utskott för framställningar.

 Officiell engelsk översättning av en skrivelse av den 27 februari 2006, undertecknad av 
Laszlo Acs, chef för staden Debrecens tekniska kontor.

 Meddelande till ledamöterna i Europaparlamentets utskott för framställningar av 
den 10 november 2006.

 Dom från underrätten i Hajdu-Bihar (ref. nr 7.K.30.115/2006/37) av den 26 juni 2007 
med officiell engelsk översättning (delvis).

 Protokoll från sammanträdet den 1 april 2005 i Östra Ungerns miljöskydds-, 
naturvårds- och vatteninspektions lokaler. 

 Skrivelse från Debrecens naturvårdskommitté av den 5 mars 2008 med officiell engelsk 
översättning.

 Skrivelse av den 8 juni 2004 (ref. nr H-69/2004), undertecknad av Kaknics, direktör för 
Nyirerdo.

 Skrivelse av den 30 november 2005, undertecknad av Zsak och adresserad till Kelemen, 
direktör för Östra Ungerns miljöskydds-, naturvårds- och vatteninspektion, med officiell 
engelsk översättning.

 Officiell engelsk översättning av protokoll från sammanträdet den 6 december 2007 
i Östra Ungerns miljöskydds-, naturvårds- och vatteninspektions lokaler. 

 Yttrande till borgmästaren i Debrecen, Lajos Kosa, av den 16 november 2005, 
undertecknat av Lelesz.

 Skrivelse av den 25 oktober 2005 (ref. nr XII-1/4875-1/05), undertecknad av Groh, chef 
för PR-avdelningen vid den ungerska presidentens kontor.
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6. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 19 juni 2009

”I augusti 2008 lämnade framställaren ytterligare upplysningar om att byggandet fortfarande 
pågick på den berörda platsen trots domen i underrätten. Han klagar också på att han har 
nekats tillgång till miljöinformation. Mot bakgrund av detta beslutade utskottet för 
framställningar den 20 oktober 2008 att återuppta behandlingen av framställningen.

Ytterligare upplysningar begärdes in från de ungerska myndigheterna. I deras svar angav de 
att Debrecens kommunfullmäktige, som är byggnadsmyndigheten i första instans, inte hade 
inlett något nytt byggnadstillståndsförfarande för de tomtnummer som ingick i domen förrän 
Republiken Ungerns högsta domstol i sitt beslut nr Kfv.II.39:321/2007/8 av den 18 juli 2008 
bekräftat underrättens beslut på villkor att ’endast de frågor som rör miljöskydd får 
undersökas under de nya förfarandena’.

På grundval av detta beslut kontaktade byggnadsmyndigheten den regionala miljöskydds-, 
naturvårds- och vatteninspektionen och bad om ett expertutlåtande. Miljöinspektionen 
uppmanade alla byggherrar att komplettera sin ansökan med en konsekvensbedömning av 
effekterna på Natura 2000. Dessa förfaranden pågår ännu, och hittills har inga 
byggnadstillstånd beviljats. 

När det gäller tomtnummer 22047/1, som ligger runt 100 meter från utkanten av det berörda 
Natura 2000-området, lades de rättsliga förfarandena ned genom Budapests domstolsbeslut 
nr 4.Kf.27.480/2007/2 av den 28 februari 2008. De miljömyndigheter som var delaktiga i 
beslutsförfarandet gällande byggnadstillståndet kunde inte hitta några negativa konsekvenser 
för Natura 2000-området. Dessutom har man, sedan framställningen lämnades in, i de 
allmänna stadsplanerna och byggnadslagarna i Debrecen minskat antalet tillåtna lägenheter i 
bostadsområdet intill detta område, vilket innebär att bebyggelsen kommer att vara mindre tät.

När det gäller allmänhetens tillgång till miljöinformation hävdade framställaren att det 
pågående byggnadstillståndsförfarandet vid denna tid (augusti 2008) inte fanns tillgängligt i 
elektronisk form. Det skulle ha inneburit en överträdelse av artikel 7.1 och 7.2 f och g samt 
artikel 8 i direktiv 2003/4/EG1.  I det ovannämnda svaret angav de ungerska myndigheterna 
att framställaren enligt deras uppgifter hade begärt tillgång till information från chefen för 
staden Debrecens tekniska kontor om byggnadstillstånd som beviljats i det så kallade 
Nyulas-området i staden. Denna begäran nämndes inte av framställaren och skulle omfattas av 
artiklarna 3–6 i direktiv 2003/4/EG. När det gäller individuella byggnadstillstånd nekades 
tillgången på grund av att framställaren inte kunde betraktas som en intressent. De ungerska 
myndigheterna menade att direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation 
inte är tillämpligt eftersom den information som begärdes av framställaren inte är 
’miljöinformation’ i den betydelse som framgår av direktivet. Myndigheterna noterade att 
’miljöinformation’ enligt den ungerska lagstiftningen, det vill säga 
regeringsdekret nr 311/2005 (XII.25.) Korm, sammanställs och genomgår granskning enligt 
särskilda miljöskydds- och naturvårdsförfaranden som följs av de behöriga 
miljömyndigheterna. De ungerska myndigheterna anser inte att kraven i direktivet kan 
tillämpas på den fas av förfarandet som gäller beviljande av byggnadstillstånd. Kommissionen 
noterade att om den begärda miljöinformationen handlade om naturvård och inte innehades av 
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Debrecens kommunfullmäktige – som begäran riktades till – skulle denna myndighet enligt 
artikel 4.1 a i direktivet ha vidarebefordrat begäran till den behöriga myndigheten, om denna 
var känd, och följaktligen informerat den sökande om detta eller angett vid vilken myndighet 
det förmodligen var möjligt att ansöka om den begärda informationen. Om förfarandet 
fortfarande pågick, som framställaren verkar tro, kunde den behöriga myndigheten ha nekat 
tillgången till information med motiveringen att begäran avsåg material som ännu inte 
färdigställts eller ännu inte färdiga handlingar och uppgifter (artikel 4.1 d i direktivet). 
Debrecens kommunfullmäktige borde i det fallet dock ha informerat den sökande och uppgett 
den beräknade tidpunkten för materialets färdigställande.

När det gäller den påstådda överträdelsen av artikel 7.1 och 7.2 f och g i direktiv 2003/4/EG 
påpekar kommissionen att myndigheterna är skyldiga att organisera miljöinformation i syfte 
att det aktivt och systematiskt ska kunna spridas till allmänheten, särskilt genom telematik 
eller elektronik, med hänsyn tagen till bland annat de finansiella och mänskliga resurser som 
krävs. Detta skulle, framför allt på lokal nivå som i den nuvarande situationen, kunna ske 
gradvis. Därför anser kommissionen, utifrån den tillgängliga informationen, inte att staden 
Debrecen har brutit mot artikel 7.1. När det gäller artikel 7.2 f och g i direktiv 2003/4/EG 
måste det understrykas att dessa led handlar om spridning av tillstånd med en avsevärd 
inverkan på miljön och miljökonsekvensbedömningar. Av framställningen verkar det inte som 
om det material som enligt framställaren borde ha spridits kan anses tillhöra dessa kategorier. 
För fullständighetens skull bör det nämnas att de undantag som anges i artikel 4.1 och 4.2 i 
direktivet skulle kunna tillämpas. Som man påpekat ovan tycks förfarandet fortfarande pågå. 
Därav följer att motiveringen som hänför sig till ’material som ännu inte färdigställts eller 
ännu inte färdiga handlingar och uppgifter’ (artikel 4.1 d i direktivet) kan tillämpas även om 
man antar att den påstådda informationen omfattas av punkt f och/eller g. Därför anser 
kommissionen, utifrån den tillgängliga informationen, inte att staden Debrecen har brutit mot 
artikel 7.2. Slutligen handlar artikel 8 i direktivet om kvaliteten på miljöinformation. 
Kommissionen anser inte att denna artikel är relevant i detta fall.

Slutsats

Efter att ha bedömt svaret från de ungerska myndigheterna kan kommissionen inte finna 
någon överträdelse av direktiv 92/43/EEG, livsmiljödirektivet1 och 2003/4/EG. Därför anser 
den inte att det finns skäl att vidta ytterligare åtgärder i ärendet.”
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