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Относно: Петиция 1277/2008 внесена от Zsák Ferenc Tibor и Vicze Csilla, с 
унгарско гражданство, от името на Асоциацията за опазване на 
околната среда в  Източна Унгария и Групата за действие на 
гражданите на Mecsek Hills, относно планираното местоположение на 
военна радарна станция на Tubes Hill

Петиция 0365/2009 внесена от Tamás Perlaki, с унгарско гражданство, 
относно определяне на защитената зона по „Натура 2000“ на хълма 
Telkibánya/Kánya, като зона, която е от интерес за националната 
отбрана

1.   Резюме на петиция 1277/2008

Вносителите на петицията възразяват срещу планираното местоположение на военна 
радарна станция на Tubes Hill, като твърдят, че при изготвянето на съответното 
законодателство унгарското правителство е нарушило европейското законодателство, 
по-конкретно Директиви 2001/42/ЕО (Директива относно оценката на последиците на 
някои планове и програми върху околната среда), 92/43/ЕИО (Директива за 
местообитанията), 79/409/ЕИО (Директива за птиците) и 2000/60/ЕО (Рамкова 
директива за водите). Вносителите на петицията отправят искане към Европейския 
парламент да осигури съответствие със законодателството на Общността и да 
предотврати нанасянето на необратими щети върху околната среда.

Резюме на петиция 0365/2009

Вносителят критикува решението на унгарските органи да определят зоната на хълма 
Telkibánya/Kánya като зона, която е от интерес за националната отбрана. Вносителят 
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твърди, че горепосочената зона следва да бъде защитена зона по „Натура 2000“ и 
специална защитена зона в съответствие с Директивата за птиците. Според вносителя 
определянето на зоната на хълма Telkibánya/Kánya като военна зона е било решено без 
необходимото основание и е в нарушение на законодателството на ЕО (по-конкретно 
Директива 92/43/EО, Директива 79/409/EО и Директива 85/337/EО). Вносителят счита, 
че това решение би легитимирало използването на земя и гори за военни цели. Той 
осъжда вредното въздействие върху околната среда от подобни дейности, както и 
ограничаването на обществения достъп до документи, свързани с определянето на
обекта като зона от интерес за националната отбрана.

2. Допустимост

Петиция 1277/2008: Обявена за допустима на 19 февруари 2009 г.
Петиция 0365/2009: Обявена за допустима на 18 юни 2009 г.

Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Петицията

Вносителите на петицията се позовават на изменението на унгарския Закон за 
устройство на територията (Закон XXVI от 2003 г.) от миналата година, c което, наред с 
другото, са определени „територии  от специален интерес за националната отбрана“,  
в части на страната, които принадлежат към мрежата „Натура 2000“. Вносителите 
твърдят, че новото законодателство е прието без стратегическа оценка на околната 
среда (СЕО) и следователно органите не са изпълнили задълженията си в съответствие 
с Директивата 2001/42/ЕО1 за СЕО. Освен това вносителите считат, че редът и 
условията на Конвенцията от Орхус са нарушени заради липсата на проведено 
обществено допитване по време на подготовката на новото законодателство. 
Вносителите твърдят също, че  с определянето на „територии  от специален интерес 
за националната отбрана“ унгарските органи също са нарушили Директива 
92/43/ЕИО2 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и 
Директива 79/409/ЕИО3 относно опазването на дивите птици. Освен това, вносителите 
се позовават на планираната военна радарна станция на Tubes Hill, част от специалната 
защитена зона (СЗЗ) и територия от значение за Общността (ТЗО) „Mecsek“, за която е 
дадено разрешение без съответната оценка съгласно член 6, параграф 3 от Директивата 
за местообитанията. Вносителите твърдят, че строежът на тази военна радарна станция 
вероятно ще окаже значително отрицателно влияние върху целостта на засегнатите 

                                               
1 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. 

относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната 
среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30)

2 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна. (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7)

3 Директива 79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на 
дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1.).
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територии по „Натура 2000“. Освен това, вносителите на петицията твърдят, че с 
одобряването на този проект органите са нарушили също Рамковата директива за 
водите 2000/60/ЕО1, тъй като въпросната територия се намира в средата на защитения 
източник на питейна вода на града Pécs в карстовите басейни на Mecsek. Вносителите 
на петицията твърдят, че въпросният проект има значителен отрицателен ефект върху 
този източник на питейна вода.

Вносителите също са подали в Комисията отделна жалба относно проблемите, 
посочени в петицията.

Забележки на Комисията относно петицията

Предполагаемо нарушение на Директивата за СЕО във връзка с приемането на 
посоченото изменение към Закона за устройство на територията

Целта на Директивата за СЕО е да гарантира установяването и оценяването на  
въздействието на определени планове и програми върху околната среда по време на 
етапа на подготовката и преди приемането им. Директивата се отнася до планове и 
програми с евентуални значителни последици върху околната среда и до техните 
изменения, които са изготвени и/или приети от компетентните органи или които се 
изготвят от компетентен орган с оглед приемане посредством законодателна процедура 
и които се изискват от законови, подзаконови или административни разпоредби. 
Съгласно член 3, параграф 2, буква а) от Директивата за СЕО, екологична оценка се 
извършва  за всички планове и програми, „които се изготвят за [...] градско и 
териториално планиране или земеползване и които определят рамката за даването на 
съгласие за бъдещо развитие на проектите, изброени в приложения I и II към 
Директива 85/337/ЕИО“. Същото се отнася за приемането на планове и програми, 
които могат да повлияят върху територии, които са защитени от Директива 92/43/EИО 
относно местообитанията и за които се изисква оценка по силата на настоящата 
директива.

Посоченото изменение на Закона за устройство на територията е включено в
определението „планове и програми“ в рамките на Директивата за СЕО. Следователно 
унгарските компетентни органи е трябвало да извършат стратегическа екологична 
оценка (СЕО) в съответствие с изискванията на тази директива, преди приемането от 
унгарския парламент.

Предполагаемо нарушение на Конвенцията от Орхус във връзка с приемането на 
посоченото изменение на Закона за устройство на територията

По отношение на позоваването на Конвенцията от Орхус, Комисията отбелязва, че тя 
представлява международно споразумение за околната среда, изготвено под егидата на 
Икономическата комисия за Европа на ООН. Европейската общност ратифицира през 
2005 г. конвенцията, която понастоящем представлява неразделна част от правото на 
                                               
1 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 

2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
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Общността. По отношение на общественото участие при вземането на решения във 
връзка с околната среда, конвенцията влиза в сила съгласно Директива 2003/35/ЕО, 
която изменя Директива 85/337/ЕИО1 за ОВОС. Въпреки това изменената Директива за 
ОВОС не се прилага за гореспоменатия случай, тъй като посоченото изменение на 
Закона за устройство на територията попада в приложното поле на Директивата за 
СЕО, а не в приложното поле на Директивата за ОВОС. Поради това, в процеса на 
подготовка на новото законодателство е трябвало да бъде извършено допитване до 
обществеността в съответствие с приложимите изисквания на Директивата за СЕО 
(членове 6, 8 и 9). По силата на настоящата директива, проектопланът или програмата, 
които подлежат на оценка на въздействието върху околната среда, трябва да се 
предоставят на органите, отговорни за околната среда, както и на обществеността. 
Органите и обществеността трябва да имат възможност да изразят своето мнение за 
проектоплана или програмата преди приемането им или внасянето в законодателния 
процес (член 6). Становищата, изразени от съответните органи и обществеността, 
следват да бъдат взети предвид по време на изготвянето на плана или програмата и 
преди приемането им (член 8). Когато един план или програма се приемат, отговорните 
органи информират всички консултирани страни (член 9). 

Информацията, предоставена в петицията, сочи, че горепосочените разпоредби на 
Директивата за СЕО за общественото участие не са  били изпълнени напълно по време 
на изготвянето на въпросното изменение на Закона за устройство на територията.

Предполагаемо нарушение на Директива 92/43/ЕИО за местообитанията и на 
Директива 79/409/ЕИО за птиците във връзка с приемането на посоченото изменение 
към Закона за устройство на територията.

По отношение на позоваването на Директивата за местообитанията и Директивата за 
птиците е важно да се отбележи, че мрежата „Натура 2000“ не е система от напълно 
затворени резервати, а мултифункционалната употреба (включително военни действия) 
на териториите е една от съществените характеристики на тази мрежа. Следователно 
самият факт, че определени части от териториите по „Натура 2000“ са обявени за 
„територии от специален интерес за националната отбрана“, не представлява 
нарушение на посочените директиви. Тези директиви не изключват възможността 
териториите по „Натура 2000“ да се обявяват като военна зона и да се управляват от 
компетентните военни органи. Не се изключва и възможността за строеж на военни 
съоръжения, включително и радарни станции, в териториите по „Натура 2000“, при 
условие че се спазват съответните изисквания съгласно член 6, параграфи 3 и 4 от 
Директивата за местообитанията. 

Предполагаеми нарушения на Директивата за местообитанията и на Рамковата 
директива за водите във връзка с планирания строеж на военна радарна станция на 
Tubes Hill

Tubes Hill е част от две територии по мрежата „Натура 2000“: специалната защитена 
                                               
1 Директива 85/337/EИО на Съвета от 27 юни 1985 г .  относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, 
5.7.1985 г., стр. 40).
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зона „Mecsek“ (реф. HUDD10007) и територията от значение за Общността „Mecsek“
(реф. HUDD20030). Следователно съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията, планове или проекти, които не са непосредствено свързани с 
управлението на тези територии или не са необходими за него, се подлагат на проверка, 
за да се оцени въздействието им върху тези територии от гледна точка на целите на 
съхраняването им. Предоставената с петицията информация показва, че такава оценка 
не е предприета в този случай, въпреки потенциално отрицателното въздействие на 
проекта върху съответните територии от мрежата „Натура 2000“. 

По отношение на Рамковата директива за водите Комисията отбелязва, че една от 
целите на тази директива е да се гарантира доброто качество на  водите, използвани за 
черпене на питейни води. В член 7 на тази директива са определени задълженията във 
връзка с опазването на източника на питейна вода. Следователно при даването на 
разрешение за определени проекти компетентните органи гарантират, че са предприети 
всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяването и влошаването на 
защитените източници на питейна вода, които могат да бъдат засегнати от въпросния 
проект.

Заключения

Въз основа на получената информация Комисията повдигна въпроса за прилагането на 
горепосоченото законодателство на ЕС в областта на околната среда директно пред 
унгарските органи съгласно обстоятелствата, представени в петицията. 

Унгарските органи дадоха отговор на Комисията и в момента се извършва оценка на 
отговора, с цел да се установи дали органите са спазили приложимите директиви на ЕС 
в областта на околната среда.

Комисията ще уведомява надлежно комисията по петиции за развитието на този 
случай.

4. Отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г. за петиция 365/2009

Вносителят на петицията изказва твърдения за незаконно използване за военни цели на 
област (хълма Telkibánya/Kánya), принадлежаща към специална защитена зона с 
наименование „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel“ (реф. 
HUBN10007), която е била определена като част от мрежата на ЕС „Натура 2000“ 
съгласно Директивата за птиците1. Според вносителя продължителното използване на 
областта с военна цел има вредно въздействие върху горепосочената територия по
„Натура 2000“ и поради това е налице нарушение на съответните изисквания на 
Директивата на ЕС за местообитанията2.

Вносителят на петицията също твърди за нарушения на различни директиви на ЕС в 
                                               
1 Директива 2009/147/EО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици; 

ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7-25.
2 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и 

на дивата флора и фауна; ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50.
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областта на околната среда и на Конвенцията от Орхус във връзка с приемането на 
скорошното изменение на унгарския национален Закон за устройство на територията 
(по-нататък наричано: изменението на ЗУТ), което, наред с другото, определи т. нар. 
„територии от специален интерес за националната отбрана“, които частично 
съвпадат с територии, принадлежащи към мрежата „Натура 2000“. По-конкретно 
вносителят на петицията споменава определянето на хълма Telkibánya/Kánya за 
територия от специален интерес за националната отбрана, което според него нарушава 
няколко законодателни акта на ЕС в областта на околната среда, включително 
Директивата за СЕО1, изменената Директива за ОВОС2, Директивата за птиците и 
Директивата за местообитанията, Директивата за обществения достъп до информация 
за околната среда3, както и съответните разпоредби на Конвенцията от Орхус.

Забележки на Комисията относно петицията

Най-напред Комисията би желала да отбележи, че повдигнатите в петицията въпроси 
вече са били обект на цялостно разследване от страна на службите на Комисията след 
получаването на отделна жалба от вносителя на петицията през октомври 2008 г.
Жалбата беше регистрирана и разгледана, а вносителят беше надлежно уведомен за 
резултата от процедурата, включително за съответните констатации на Комисията, с 
писма от 16 април и 1 юли 2009 г. Като се има предвид, че Комисията не беше в 
състояние да установи каквито и да било потенциални нарушения на съответното
законодателство на ЕС в областта на околната среда, през август 2009 г. досието по 
жалбата беше закрито.

По отношение на специфичните проблеми, повдигнати в петицията, Комисията прави
следните коментари.

- Предполагаемо нарушение на Директивата за местообитанията във връзка с 
продължаващото използване на територията на хълма Telkibánya/Kánya с военна цел:

Вносителят на петицията твърди, че продължаващото използване на областта с военна 
цел оказва непрекъснати вреди на въпросната територия по „Натура 2000“, и в тази 
връзка се позовава на нарушение на член 6, параграф 2 от Директивата за 
местообитанията.

Комисията отбелязва, че съгласно член 6, параграф 2 от Директивата за 
местообитанията, държавите-членки установяват обща система за опазване на 
териториите по „Натура 2000“, която включва предотвратяване на влошаване и 

                                               
1 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно 

оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда; ОВ L 197, 
21.7.2001 г., стр. 30-37.

2 Директива 85/337/EИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, както е изменена от Директива 97/11/ЕО на 
Съвета от 3 март 1997 г. и Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 
май 2003 г.

3 Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно 
обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на 
Съвета; ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.
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обезпокояване, които биха могли да имат значително въздействие с оглед на целите на 
опазването, предвидени в директивата.

Въз основа на предоставените от вносителя на петицията сведения Комисията изиска 
допълнителна информация от унгарските органи по отношение на мерките, предприети 
в съответствие с член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията с оглед 
предотвратяване на влошаването на местообитанията и значителното обезпокояване на 
видовете, обитаващи територията. По-специално беше поискана информация във 
връзка с текущото използване на областта с военна цел, включително потенциалните 
отрицателни въздействия от това върху целостта на засегнатата територия по „Натура 
2000“.

Според информацията, получена от унгарските органи, военната радарна станция, 
която е разположена на хълма Kánya, извършва пасивни операции с минимални 
последици за естествената околна среда. Органите заявиха, че станцията не отделя 
замърсяващи вещества, както и че не представлява пречка за прилагането и 
осъществяването на целите за опазването, предвидени в директивата. Органите 
застъпват становището, че мненията, с които се дава гласност на значими проблеми от 
гледна точка на опазването на околната среда в резултат от текущото използване на 
областта с военна цел (и по-специално на горския път), са неоснователни. Органите 
заявиха, че максималният брой служители, които работят по едно и също време в 
радарната станция, не превишава 15, и че те извършват единствено изследователска 
дейност, която включва много ограничено движение на МПС (т. е. 5 превозни средства, 
два пъти дневно). Органите също добавиха, че са готови да разгледат възможността за 
въвеждане на ограничения на трафика в рамките на областта.

След анализ на сведенията, предоставени от вносителя на петицията, и на 
допълнителна информация, предоставена от националните органи, Комисията не беше 
в състояние да заключи, че текущото използване на областта с военна цел би довело до 
влошаване на местообитанията или до значително обезпокояване на видовете птици, 
обитаващи територията, които са били причината за нейното включване в мрежата 
„Натура 2000“. Следователно Комисията не може да потвърди никакво нарушение на 
член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията.

Що се отнася до системата за опазване на въпросната територия по „Натура 2000“, 
Комисията е информирана, че процедурата за изготвяне на план за управление на тази 
територия в съответствие с член 6, параграф 1 от Директивата за местообитанията вече 
тече. Ясно е, че в рамките на подготовката на този план следва да се извърши оценка на 
рисковите фактори, предишната и бъдещата употреба на територията и проучване на 
популацията от птици в областта.

- Предполагаемо нарушение на различни директиви на ЕС в областта на околната 
среда и на Конвенцията от Орхус във връзка с приемането на изменението на ЗУТ и 
определянето на хълма Telkibánya/Kánya за територия от специален интерес за 
националната отбрана:

Вносителят на петицията се позовава на предполагаемо нарушение на Директивата за 
СЕО във връзка с приемането на скорошното изменение на ЗУТ, c което, наред с 
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другото, са определени т. нар. „територии от специален интерес за националната 
отбрана“, които частично съвпадат с територии, които принадлежат към мрежата на 
ЕС „Натура 2000“. Според вносителя на петицията споменатото изменение на ЗУТ е 
било прието, без да се извърши стратегическа екологична оценка (СЕО), което е 
задължително условие преди приемането на такива планове съгласно Директивата за 
СЕО.

Комисията отбелязва, че този проблем е бил предмет и на друга петиция, по-точно 
петиция 1277/2008. Без да повтаря всичките коментари и констатации, съдържащи се в 
нейните предишни съобщения във връзка с тази петиция, Комисията би желала да 
потвърди, че въз основа на получената от унгарските органи информация изглежда, че 
стратегическа екологична оценка (СЕО) от гледна точка на Директивата за СЕО е била 
извършена преди предаването на споменатото изменение на ЗУТ за приемане чрез 
законодателна процедура от Парламента. Унгарските органи са предоставили на 
Комисията подробна информация относно следваните процедури, включително 
информация за участие на обществеността по време на подготвянето на споменатото 
изменение. Въз основа на това Комисията не е била в състояние да установи
предполагаемото нарушение при прилагането на Директивата за СЕО.

По-конкретно във връзка с определянето на т. нар. „територии от специален интерес 
за националната отбрана“, които частично съвпадат с територии, принадлежащи към 
мрежата „Натура 2000“, Комисията е наясно, че включването на тези територии в 
споменатото изменение на ЗУТ е било предложено едва на по-късен етап от 
процедурата на вземане на решения, когато докладът за околната среда, изискван 
съгласно член 5 от Директивата за СЕО, вече е бил приключен и обществеността е била 
консултирана. Комисията е наясно, че включването на тези територии в изменението на 
ЗУТ не е било предшествано от обновяване/преразглеждане на доклада за околната 
среда и от последваща консултация с обществеността. В този контекст Комисията 
отбелязва, че макар и в Директивата за СЕО да няма изрично изискване направените 
промени в плана по време на неговото изготвяне да бъдат последвани от съответстващо 
изменение на доклада за околната среда, все пак е логично да се счита, с оглед на 
целите на директивата, че такова изменение следва да подлежи на оценка съгласно 
член 5, ако то само по себе си включва значителни екологични последици, които все 
още не са оценени. 

Въпреки това, по отношение на определянето на „територии от специален интерес за 
националната отбрана“ Комисията не беше в състояние да набележи евентуални 
значителни екологични последици, които все още не са оценени и които биха изискали 
обновяване/преразглеждане на СЕО. В този контекст Комисията отбелязва, че 
директивите на ЕС в областта на околната среда не изключват възможността части от 
територии по „Натура 2000“ да се обявяват като военна зона и да се управляват от 
компетентните военни органи. Но разбира се режимът на правна защита, приложим 
съгласно директивите на ЕС в областта на околната среда, трябва да се съблюдава и във 
връзка с тези територии. На фона на казаното дотук Комисията би желала да уведоми 
парламентарната комисия, че според получената от унгарските органи информация, 
определянето на „територии от специален интерес за националната отбрана“ се 
отнася единствено и изключително за съществуващи територии от интерес за военни 
цели, т. е. то не определя инвестиционни проекти, които да бъдат изпълнени в бъдеще. 
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Органите посочиха, че определянето на военни зони в ЗУТ има за цел предотвратяване 
на допълнително строителство с различни цели в рамките на съществуващи военни 
зони. От предоставените от органите разяснения също става ясно, че режимът на 
правна защита съгласно член 6 от Директивата за местообитанията продължава да се 
прилага за териториите по „Натура 2000“, които са засегнати от определените 
„територии от специален интерес за националната отбрана“.

Що се отнася до въпроса с определянето на хълма Telkibánya/Kánya, вносителят 
твърди, че това нарушава не само Директивата за СЕО, спомената по-горе, но също и 
няколко други законодателни акта на ЕС в областта на околната среда, включително 
Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, Директивата за ОВОС, 
Директивата за обществения достъп до информация за околната среда, както и 
съответните разпоредби на Конвенцията от Орхус.

В отговор на тези твърдения, Комисията най-напред би желала да подчертае за пореден 
път, че определянето на части от територии по „Натура 2000“ за територии за отбрана, 
използвани от военни органи, само по себе си не представлява нарушение на 
споменатите директиви на ЕС в областта на околната среда. Следва да се отбележи, че 
мрежата „Натура 2000“ не е система от напълно затворени резервати и 
мултифункционалната употреба (включително за военни действия) на териториите е 
една от съществените характеристики на тази мрежа.

На второ място, във връзка със споменаването на нарушение на Директивата за ОВОС 
следва да се отбележи, че приложното поле на тази директива обхваща специфични 
проекти (т. е. тези, изброени в приложения I и II към директивата) с евентуални 
значителни последици за околната среда. Въпреки това, определянето на хълма 
Telkibánya/Kánya като „територия от специален интерес за националната отбрана“ 
не е проект по смисъла на Директивата за ОВОС. Следователно Директивата за ОВОС 
не е приложима в настоящия случай. 

Във връзка с приложимостта на Директивата за ОВОС, вносителят на петицията твърди
също така, че въпросната територия в момента е частна собственост, класифицирана 
като горска местност според поземления регистър, и поради това сегашното използване 
на територията с военна цел е незаконно и в нарушение на няколко национални закона. 
Вносителят на петицията е на мнение, че предпоставката за прекласифициране на тази 
територия в територия от специален интерес за националната отбрана в съответствие с 
изменението на ЗУТ е комасацията на селскостопански земи, което действително е вид 
проект, посочен в приложение II към Директивата за ОВОС.

По отношение на този специфичен въпрос Комисията би желала да подчертае, че не е в 
състояние да разследва дали продължаващото използване на въпросната територия с 
военна цел е в съответствие с изискванията на съответните национални закони и да 
определя кой вид употреба в действителност е законен или незаконен от гледна точка 
на националното законодателство. Комисията отбелязва, че едно такова разследване 
може да е предмет на производство пред националните съдилища, като от предишно 
съобщение от вносителя на петицията става ясно, че в градския съд в Будапеща 
действително тече съдебен процес по тези въпроси.
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Що се отнася до споменаването на Директивата за обществения достъп до информация 
за околната среда, Комисията отбелязва, че тази директива включва разпоредби за 
достъпа до информация за околната среда при поискване (включително изключения, 
при които такова поискване може да бъде отказано) и разпространяването на 
информация за околната среда. По отношение на предполагаемото нарушение на тази 
директива във връзка с определянето на хълма Telkibánya/Kánya, Комисията отбелязва, 
че вносителят на петицията не е предоставил сведения, които да сочат за евентуален 
неоснователен отказ от страна на компетентните национални органи при поискване на 
достъп до информация за околната среда. Следователно въз основа на петицията 
Комисията не е в състояние да установи потенциално нарушение на тази директива.

Накрая, що се отнася до споменаването на Конвенцията от Орхус, следва да се 
отбележи, че тъй като това е международна конвенция, Комисията няма правомощия да 
разглежда предполагаеми нарушения на нейните разпоредби. Съществува Комитет за 
съответствие с Конвенцията, който може да разглежда такива въпроси. При все това, на 
равнище ЕС съществуват две директиви, които прилагат аспектите на Конвенцията от 
Орхус, а именно – Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до информация 
за околната среда (спомената по-горе) и Директива 2003/35/ЕО относно участието на 
обществеността при вземането на решения във връзка с околната среда, която, наред с 
другото, е изменила Директивата за ОВОС с въвеждането на достъп до съдебните 
разпоредби на Конвенцията от Орхус по отношение на проекти, които подлежат на 
процедура за оценка на въздействието върху околната среда (вж. член 10а от 
изменената Директива за ОВОС). Въпреки това, както е обяснено по-горе, Директивата 
за ОВОС изглежда няма отношение към сегашния случай, като Комисията също не е 
била в състояние да набележи потенциално нарушение на Директивата относно 
обществения достъп до информация за околната среда.

Заключения

След оценка на всичките сведения, предоставени от вносителя на петицията, и на 
допълнителната информация, получена от унгарските органи, Комисията не беше в 
състояние да намери доказателства за потенциално нарушение на съответното
законодателство на ЕС в областта на околната среда във връзка с повдигнатите 
въпроси.

Комисията подчертава също така, че допълнителните сведения, предадени от вносителя 
на петицията на 3 октомври 2009 г., които критикуват процедурата на Комисията във 
връзка с разглеждането на неговата жалба, не включват никаква нова информация, 
която да даде основание на Комисията да промени своето становище по отношение на 
констатациите. Комисията взема под внимание неудовлетвореността на вносителя на 
петицията от резултата от нейното разследване. Въпреки това Комисията счита, че е 
действала изцяло в съответствие с Кодекса за добро поведение на администрацията и 
със своите вътрешни процедури по отношение на разглеждането на жалби.


