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Udvalget for Andragender
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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1277/2008 af Zsák Ferenc Tibor og Vicze Csilla, ungarske 
statsborgere, for den østungarske naturbeskyttelsesorganisation og Mecsek-
bjergenes borgeraktionsgruppe, om den planlagte placering af en militær 
radarstation på Tubes-bjerget

Andragende 0365/2009 af Tamás Perlaki, ungarsk statsborger, om udpegelsen af 
det i henhold til Natura 2000 beskyttede bjergområde Telkibánya/Kánya til 
nationalt forsvarsområde

1. Sammendrag af andragende 1277/2008

Andragerne protesterer mod den planlagte placering af en militær radarstation på Tubes-
bjerget og fastholder, at den ungarske regering ved udarbejdelsen af den relevante lovgivning 
overtrådte EU-lovgivningen, navnlig direktiv 2001/42/EF (vurdering af indvirkningen på 
miljøet), 92/43/EØF (habitatdirektivet), 79/409/EØF (fugledirektivet) og 2000/60/EF 
(vandrammedirektivet). Andragerne anmoder Europa-Parlamentet om at sikre 
overensstemmelsen med fællesskabslovgivningen og forebygge, at der sker uoprettelig skade 
på miljøet.

Sammendrag af andragende 0365/2009

Andrageren kritiserer de ungarske myndigheders beslutning om at udpege bjergområdet 
Telkibánya/Kánya til nationalt forsvarsområde. Andrageren hævder, at området bør beskyttes 
i henhold til Natura 2000 og udpeges som et særligt beskyttelsesområde i henhold til 
fugledirektivet. Ifølge andrageren blev beslutningen om at udpege bjergområdet 
Telkibánya/Kánya til militært område truffet uden nogen behørig begrundelse herfor, og 
udpegelsen er efter hans opfattelse i strid med EU-lovgivningen (navnlig direktiv 92/43/EF, 
direktiv 79/409/EF og direktiv 85/337/EF). Andrageren mener, at beslutningen legitimerer 
anvendelsen af land- og skovområder til militære formål. Han klager over sådanne aktiviteters 
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skadelige indvirkning på miljøet samt over den manglende aktindsigt i de dokumenter, der 
vedrører udpegelsen af området til nationalt forsvarsområde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1277/2008: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. 
februar 2009).

Andragende 0365/2009: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. 
juni 2009).

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

"Andragendet

Andragerne henviser til sidste års ændring af den ungarske lov om fysisk planlægning (lov nr. 
XXVI fra 2003), hvorved dele af landet, som er omfattet af Natura 2000-nettet, blev udpeget 
til områder af særlig interesse for det nationale forsvar. Andragerne hævder, at denne nye 
lovgivning vedtoges uden nogen forudgående strategisk miljøvurdering (SMV), og at 
myndighederne derfor ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til SMV-direktivet 
(direktiv 2001/42/EF1). Andragerne hævder også, at Århuskonventionens bestemmelser er 
blevet overtrådt, eftersom offentligheden ikke blev hørt i forbindelse med udarbejdelsen af 
den nye lovgivning. De hævder endvidere, at de ungarske myndigheder med udpegelsen af 
områder af særlig interesse for det nationale forsvar også har overtrådt habitatdirektivet 
(direktivet 92/43/EØF2) og fugledirektivet (direktiv 79/409/EØF3). Andragerne henviser 
desuden til en planlagt militær radarstation på Tubes-bjerget, som er en del af det særligt 
beskyttede område (SBO) Mecsek og en lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF), og anfører, 
at der er givet tilladelse til denne radarstation, uden at der først er foretaget en behørig 
vurdering som krævet i habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. Ifølge andragerne kan det forventes, 
at denne militære radarstation vil få betydelig negativ indvirkning på de berørte Natura 2000-
områders integritet. Andragerne hævder ydermere, at myndighederne ved at godkende dette 
projekt også har overtrådt vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF4), da det berørte område 
ligger lige midt i et beskyttet område, som forsyner byen Pécs i Mecsek-afstrømningsområdet 
med drikkevand. Ifølge andragerne kunne projektet få betydelige negative indvirkninger på 
denne beskyttede drikkevandskilde.

Andragerne har også indgivet en separat klage til Kommissionen om de i andragendet rejste 
spørgsmål.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 

programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001,
 p. 30).

2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7).

3 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1).
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 

Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
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Kommissionens kommentarer til andragendet

Påstået overtrædelse af SMV-direktivet i forbindelse med vedtagelsen af den her omhandlede 
ændring af den ungarske lov om fysisk planlægning

Formålet med SMV-direktivet er at sikre, at bestemte planers og programmers indvirkning på 
miljøet identificeres og vurderes allerede under udarbejdelsen af sådanne planer og 
programmer, og inden disse vedtages. Direktivet finder anvendelse på planer og programmer, 
der kan forventes at få betydelige indvirkninger på miljøet, samt på ændringer af sådanne
planer og programmer, som udarbejdes og/eller vedtages af en kompetent myndighed eller 
udarbejdes af en kompetent myndighed med henblik på vedtagelse via en 
lovgivningsprocedure, og som kræves ifølge love og administrative bestemmelser. I henhold 
til SMV-direktivets artikel 3, stk. 2, litra a), skal der gennemføres en miljøvurdering for alle 
planer og programmer "som udarbejdes inden for [...] fysisk planlægning og arealanvendelse, 
og som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er 
omhandlet i bilag I og II til direktiv 85/337/EØF." Det samme gælder for vedtagelsen af 
planer og programmer, der kan forventes at berøre områder, der er beskyttet ved 
habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF), og for hvilke der kræves en vurdering i henhold til 
dette direktiv.

Den her omhandlede ændring af den ungarske lov om fysisk planlægning synes at komme ind 
under definitionen af "planer og programmer" i SMV-direktivet. De kompetente ungarske 
myndigheder burde derfor principielt have foretaget en strategisk miljøvurdering (SMV) af 
ændringen i overensstemmelse med dette direktiv forud for det ungarske parlaments 
vedtagelse af den.

Påstået overtrædelse af Århuskonventionen i forbindelse med vedtagelsen af den her 
omhandlede ændring af den ungarske lov om fysisk planlægning

For så vidt angår henvisningen til Århuskonventionen konstaterer Kommissionen, at denne 
konvention er en international miljøaftale udarbejdet i UNECE-regi. Det Europæiske 
Fællesskab ratificerede konventionen i 2005, og den er nu en integrerende del af 
fællesskabsretten. Med hensyn til offentlighedens deltagelse i beslutningsprocesserne på 
miljøområdet er konventionen integreret i fællesskabsretten ved direktiv 2003/35/EF, som 
ændrer VVM-direktivet (direktiv 85/337/EØF5). Det ændrede VVM-direktiv har dog ingen 
relevans for det foreliggende tilfælde, da den her omhandlede ændring af den ungarske lov 
om fysisk planlægning falder ind under anvendelsesområdet for SMV-direktivet og ikke for 
VVM- direktivet. Derfor skulle høringen af offentligheden i forbindelse med udarbejdelsen af 
denne nye lovgivning gennemføres i overensstemmelse med kravene i SMV-direktivet 
(artikel 6, 8 og 9). I henhold til dette direktiv skal udkastet til en plan eller et program, der 
skal underkastes en miljøvurdering, stilles til rådighed for de myndigheder, der er ansvarlige 
for miljøet, og for offentligheden. Myndighederne og offentligheden skal gives mulighed for 
at udtale sig om udkastet til plan eller program, inden planen eller programmet vedtages, eller 
lovgivningsproceduren indledes (artikel 6). Under udarbejdelsen og inden vedtagelsen af 
planen eller programmet skal den kompetente myndighed tage hensyn til de udtalelser, der er 
afgivet af de relevante myndigheder og af offentligheden (artikel 8). Når en plan eller et 
                                               
5 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40).
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program er vedtaget, skal de ansvarlige myndigheder underrette alle hørte parter (artikel 9).

Det fremgår af de oplysninger, der ledsager andragendet, at SMV-direktivets ovennævnte 
bestemmelser om høring af offentligheden ikke er blevet overholdt fuldt ud i forbindelse med 
udarbejdelsen af den her omhandlede ændring af den ungarske lov om fysisk planlægning.

Påstået overtrædelse af habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF) og fugledirektivet (direktiv 
79/409/EØF) i forbindelse med vedtagelsen af den her omhandlede ændring af den ungarske 
lov om fysisk planlægning

For så vidt angår henvisningen til habitatdirektivet og fugledirektivet er det vigtigt at 
bemærke, at Natura 2000-nettet ikke er ment som et system bestående af fuldstændig lukkede 
reservater, og at den multifunktionelle anvendelse (herunder til militære aktiviteter) af 
områderne er et af nettets centrale karakteristika. Derfor udgør det forhold, at bestemte dele af 
visse Natura 2000-områder er udpeget til områder af særlig interesse for det nationale 
forsvar, ikke i sig selv nogen krænkelse af ovennævnte direktiver. Disse direktiver udelukker 
ikke muligheden for, at Natura 2000-områder udpeges til militære områder og forvaltes af de 
kompetente militære organer. Der gælder heller ikke noget forbud mod at opføre militære 
faciliteter, herunder radarstationer, på Natura 2000-områder, forudsat at de relevante krav i 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, overholdes.

Påståede overtrædelser af habitatdirektivet og vandrammedirektivet i forbindelse med den 
planlagte militære radarstation på Tubes-bjerget

Tubes-bjerget er en del af to Natura 2000-områder, nemlig det særligt beskyttede område 
Mecsek (ref. HUDD10007) og området af fællesskabsbetydning Mecsek (ref. HUDD20030).
Derfor skal alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for 
forvaltningen af disse områder, men som kan påvirke sådanne områder væsentligt, i 
overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, vurderes med hensyn til deres 
virkninger på områderne under hensyn til bevaringsmålsætningerne for dem. Det fremgår af 
de oplysninger, der ledsager andragendet, at der ikke er foretaget en sådan vurdering i det her 
omhandlede tilfælde på trods af det pågældende projekts potentielle negative indvirkninger på 
de berørte Natura 2000-områder.

For så vidt angår henvisningen til vandrammedirektivet bemærker Kommissionen, at en af 
målsætningerne med dette direktiv er at sikre den gode kvalitet af vand, der anvendes til 
indvinding af drikkevand. Direktivets artikel 7 fastsætter forpligtelser for så vidt angår 
beskyttelsen af vandforekomster, der anvendes til indvinding af drikkevand. Følgelig skal de 
kompetente myndigheder, når de giver tilladelse til specifikke projekter, sikre, at der træffes 
alle fornødne foranstaltninger for at forhindre forurening og forringelse af de beskyttede 
forekomster af vand, der anvendes til indvinding af drikkevand, og som kan påvirkes af et 
givet projekt.

Konklusioner

På grundlag af de modtagne oplysninger har Kommissionen rejst spørgsmålet om 
anvendelsen af de relevante dele af EU's miljølovgivning under de i andragendet beskrevne 
omstændigheder direkte over for de ungarske myndigheder.
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De ungarske myndigheder har svaret Kommissionen, som er i færd med at undersøge svaret 
med henblik på at afgøre, om myndighederne har overholdt EU's relevante miljødirektiver.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender behørigt underrettet om udviklingen i 
denne sag."

4. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010 for andragende 0365/2009.

"Andrageren fremsætter påstande om den ulovlige militære brug af et område 
(Telkibánya/Kánya Hill), der er del af et særligt beskyttet område kaldet "Zempléni-hegység a 
Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel" (ref. HUBN10007), som er udpeget i henhold til 
fugledirektivet6 som del af EU's Natura 2000-netværk. Ifølge andrageren har den fortsatte 
militære brug af området en skadelig indvirkning på ovennævnte Natura 2000-lokalitet, og de 
relevante krav i EU's habitatdirektiv7 er derfor blevet overtrådt. 

Andrageren påstår endvidere, at forskellige EU-miljødirektiver og Århuskonventionen er 
blevet overtrådt i forbindelse med vedtagelsen af den nylige ændring af den ungarske lov om 
fysisk planlægning, som bl.a. har udpeget såkaldte "områder af særlig interesse for det 
nationale forsvar", som delvist falder sammen med lokaliteter, der hører til EU's Natura 2000-
netværk. Andrageren henviser mere specifikt til spørgsmålet om udpegelsen af 
Telkibánya/Kánya Hill som et område af særlig interesse for det nationale forsvar, hvilket 
efter hans mening er i strid med adskillige EU-miljøbestemmelser, herunder SMV-direktivet8, 
VVM-direktivet som ændret9, fugle- og habitatdirektiverne, direktivet om offentlig adgang til 
miljøoplysninger10 samt de relevante bestemmelser i Århuskonventionen.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Kommissionen vil først og fremmest gerne gøre opmærksom på, at de spørgsmål, der nævnes 
i andragendet, allerede har været genstand for en grundig undersøgelse foretaget af 
Kommissionens tjenestegrene på grundlag af en separat klage modtaget fra andrageren i 
oktober 2008. Klagen blev registreret og undersøgt, og andrageren blev behørigt underrettet 
om procedurens udfald, herunder Kommissionens resultater, i breve af 16. april 2009 og 1. 
juli 2009. Da Kommissionen ikke var i stand til at påvise en potentiel overtrædelse af den 
relevante EU-miljølovgivning, blev klagesagen lukket i august 2009. 

Hvad angår de specifikke spørgsmål, der henvises til i andragendet, vil Kommissionen gerne 
komme med følgende kommentarer.

                                               
6 Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EUT L 20 af

26.1.2010, s. 7-25.
7 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L

206 af 22.7.1992, s. 7-50.
8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers

og programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.
9 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters

indvirkning på miljøet som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 og
Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003.

10 Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til
miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
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- Påstået overtrædelse af habitatdirektivet i forbindelse med den igangværende militære brug 
af Telkibánya/Kánya Hill-området:

Andrageren hævder, at den igangværende ulovlige militære brug af området har en 
vedvarende skadelig indvirkning på den omtalte Natura 2000-lokalitet og henviser i den 
forbindelse til overtrædelsen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 2. 

Kommissionen bemærker, at i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, skal 
medlemsstaterne indføre en generel beskyttelsesordning for Natura 2000-lokaliteter, der skal 
omfatte foranstaltninger for at undgå forringelse og forstyrrelser, som vil kunne have 
væsentlige konsekvenser på baggrund af direktivets bevaringsmålsætninger.

På baggrund af de informationer, som andrageren har fremsendt, anmodede Kommissionen 
om yderligere oplysninger fra de ungarske myndigheder om de foranstaltninger, der er truffet 
i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, med henblik på at undgå forringelse af 
habitater og væsentlige forstyrrelser af arter i området. Der blev navnlig anmodet om 
oplysninger vedrørende den nuværende militære brug af området, herunder den potentielle 
negative indvirkning på den omhandlede Natura 2000-lokalitets integritet.

Ifølge oplysningerne fra de ungarske myndigheder udfører den militære radarstation på Kánya 
Hill passive opgaver med et minimum af indvirkninger på dens naturlige omgivelser. 
Myndighederne har sagt, at stationen ikke udleder forurenende stoffer og heller ikke udgør en 
hindring for gennemførelsen af direktivets bevarelsesmålsætninger. Myndighederne mener 
ikke, at de holdninger, der giver udtryk for, at der er væsentlige problemer med hensyn til 
naturbeskyttelse som følge af den nuværende militære brug af området (og navnlig af 
skovvejen), er velbegrundede. Myndighederne har anført, at der højest arbejder 15 personer 
ad gangen på radarstationen, og at disse udelukkende udfører forskningsaktiviteter, der 
involverer meget begrænset trafik (dvs. fem køretøjer to gange om dagen). Myndighederne 
tilføjede endvidere, at de var klar til at undersøge mulighederne for at indføre trafikale 
restriktioner i området.

Efter en analyse af de data, der er blevet fremsendt af andrageren, samt yderligere oplysninger 
fra de nationale myndigheder, har Kommissionen ikke været i stand til at konkludere, at den 
nuværende militære brug af området skulle have medført en forringelse af habitater eller 
væsentlige forstyrrelser af de fuglearter, der findes i området, som har dannet grundlag for 
dets udpegelse i Natura 2000-netværket. Derfor kan Kommissionen ikke bekræfte, at der sker 
en overtrædelse af habitatdirektivets artikel 6, stk. 2.

Med hensyn til beskyttelsesordningen for den omhandlede Natura 2000-lokalitet forstår 
Kommissionen, at proceduren for udformningen af en vedligeholdelsesplan for denne 
lokalitet i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 1, allerede er påbegyndt. Det fremgår, at 
der inden for rammerne af forberedelsen af denne plan skulle foretages en vurdering af 
risikofaktorer, den tidligere og fremtidig brug af området og en undersøgelse af 
fuglebestanden i området. 

- Påstået overtrædelse af forskellige EU-miljødirektiver og Århuskonventionen i forbindelse 
med vedtagelsen af ændringen af loven om fysisk planlægning og udpegelsen af 
Telkibánya/Kánya Hill som et område af særlig interesse for det nationale forsvar:
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Andrageren henviser til den påståede overtrædelse af SMV-direktivet i forbindelse med den 
nylige ændring af loven om fysisk planlægning, som bl.a. har udpeget såkaldte "områder af 
særlig interesse for det nationale forsvar", som delvist falder sammen med lokaliteter, der 
hører til EU's Natura 2000-netværk. Ifølge andrageren blev den angivne ændring af loven om 
fysisk planlægning vedtaget uden gennemførelse af den strategiske miljøvurdering, som ellers 
er lovpligtig i henhold til SMV-direktivet forud for vedtagelsen af sådanne planer. 

Kommissionen bemærker, at dette spørgsmål også er blevet behandlet i forbindelse med et 
andet andragende, nemlig andragende nr. 1277/2008. Uden at gentage alle kommentarer og 
bemærkninger fra de tidligere meddelelser i forbindelse med det pågældende andragende vil 
Kommissionen gerne gentage, at der ifølge oplysningerne fra de ungarske myndigheder 
tilsyneladende er blevet foretaget en strategisk miljøvurdering (SMV), som fastsat i SMV-
direktivet, inden den nævnte ændring af loven om fysisk planlægning blev indgivet til 
vedtagelse af det ungarske parlament via en lovgivningsprocedure. De ungarske myndigheder 
har givet Kommissionen detaljerede oplysninger om de fulgte procedurer, herunder 
oplysninger om den offentlige deltagelse i udarbejdelsen af det nævnte ændringsforslag. På 
denne baggrund har Kommissionen ikke kunnet påvise den påståede overtrædelse af 
bestemmelserne i SMV-direktivet.

Specifikt med hensyn til udpegelsen af de såkaldte "områder af særlig interesse for det 
nationale forsvar", som til dels er sammenfaldende med lokaliteter, der hører under Natura 
2000-netværket, har Kommissionen forstået, at medtagelsen af disse lokaliteter i den omtalte 
ændring af loven om fysisk planlægning først blev foreslået på et senere tidspunkt i 
beslutningsproceduren, efter at den miljørapport, der er krav om i henhold til SMV-direktivets 
artikel 5, var udfærdiget, og efter at offentligheden var blevet hørt. Kommissionen forstår, at 
medtagelsen af disse områder i ændringen af loven om fysisk planlægning ikke blev fulgt af 
en opdatering/revision af miljørapporten og en efterfølgende offentlig høring. Kommissionen 
bemærker i den forbindelse, at selv om SMV-direktivet ikke udtrykkeligt stiller krav om, at 
ændringer af planen under dens udarbejdelse, skal efterfølges af tilsvarende ændringer af 
miljørapporten, så er det set i lyset af direktivets formål logisk at vurdere, at en sådan ændring 
skal underkastes en vurdering i henhold til artikel 5, hvis den i sig selv omfatter væsentlige 
miljømæssige indvirkninger, der endnu ikke er blevet vurderet. 

Kommissionen har med hensyn til udpegelsen af "områder af særlig interesse for det 
nationale forsvar" dog ikke været i stand til at påvise en sandsynlig væsentlig indvirkning på 
miljøet, som endnu ikke er vurderet, og som ville have gjort det nødvendigt at 
opdatere/revidere den strategiske miljøvurdering (SMV). Kommissionen bemærker i den 
forbindelse, at EU's naturdirektiver ikke udelukker muligheden for at udpege dele af Natura 
2000-lokaliteter som militære områder, der skal forvaltes af de kompetente militære organer. 
Den lovmæssige beskyttelsesordning, der gælder i henhold til EU's naturdirektiver, skal dog 
selvfølgelig også respekteres i forbindelse med disse områder. Når det er sagt, ønsker 
Kommissionen endvidere at underrette udvalget om, at udpegelsen af "områder af særlig 
interesse for det nationale forsvar" ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget fra de 
ungarske myndigheder, udelukkende henviser til eksisterende områder af militær interesse, 
med andre ord indeholder den ingen definition af investeringsprojekter, som skal gennemføres 
i fremtiden. Myndighederne har påpeget, at formålet med udpegelsen af militære områder i 
loven om fysisk planlægning var at forhindre yderligere udvikling med forskellige formål på 
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eksisterende militære områder. Det fremgår også tydeligt af præciseringer fra myndighederne, 
at den lovmæssige beskyttelsesordning i henhold til habitatdirektivets artikel 6 fortsat gælder 
for Natura 2000-lokaliteter, der kan blive berørt af de udpegede "områder af særlig interesse 
for det nationale forsvar". 

Hvad angår spørgsmålet om udpegelsen af Telkibánya/Kánya Hill, hævder andrageren, at 
dette ikke alene er i strid med SMV-direktivet, der henvises til ovenfor, men også med 
adskillige andre EU-miljøbestemmelser herunder fugle- og habitatdirektiverne, VVM-
direktivet, direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger samt de relevante bestemmelser 
i Århuskonventionen.

Som svar på disse påstande vil Kommissionen for det første gerne endnu engang understrege, 
at udpegelsen af dele af Natura 2000-lokaliteterne som militære områder, der benyttes af 
militære organer, ikke i sig selv udgør en overtrædelse af EU's naturdirektiver. Det skal 
bemærkes, at formålet med Natura 2000-netværket ikke er, at det skal være et system af 
fuldstændigt lukkede reserver, og at den multifunktionelle brug (herunder til militære 
aktiviteter) er et af netværkets væsentligste kendetegn.

For det andet skal det med hensyn til henvisning til overtrædelsen af VVM-direktivet 
bemærkes, at dette direktivs anvendelsesområde dækker specifikke projekter (dvs. de 
projekter, der er anført i direktivets bilag I og II), som kan forventes at få væsentlig 
indvirkning på miljøet. Udpegelsen af Telkibánya/Kánya Hill som et "område af særlig 
interesse for det nationale forsvar" er dog ikke et projekt i VVM-direktivets betydning. 
VVM-direktivet er derfor ikke relevant i det aktuelle tilfælde. 

I forbindelse med anvendelsen af VVM-direktivet påstår andrageren desuden, at det 
omhandlede område ifølge matrikelregistret på nuværende tidspunkt er privat ejendom, der er 
klassificeret som skovområde, og at den nuværende militære brug derfor er ulovlig og i strid 
med adskillige nationale love. Andrageren mener, at forudsætningen for, at dette område kan 
omklassificeres som et område af særlig interesse for det nationale forsvar i 
overensstemmelse med ændringen af loven om fysisk planlægning, er landbrugsproceduren, 
som helt klart er et projekt af den type, der er anført i VVM-direktivets bilag II. 

Med hensyn til dette specifikke spørgsmål vil Kommissionen gerne understrege, at den ikke 
er i stand til at undersøge, om den fortsatte militære brug af det omhandlede område er i 
overensstemmelse med de relevante nationale love eller ej, og til at afgøre, hvilken form for 
anvendelse der rent faktisk er lovlig eller ulovlig i henhold til den nationale lovgivning. 
Kommissionen bemærker, at en sådan undersøgelse kan prøves ved en procedure for de 
nationale domstole, og en tidligere henvendelse fra andrageren tyder på, at der rent faktisk er 
en igangværende retssag vedrørende disse spørgsmål ved retten i Budapest.

Hvad angår henvisningen til direktivet om offentlig adgang til miljøoplysninger, bemærker 
Kommissionen, at dette direktiv indeholder bestemmelser om adgangen til miljøoplysninger 
efter anmodning (herunder undtagelser, hvor en sådan anmodning kan afvises) og udbredelsen 
af miljøoplysninger. Med hensyn til den påståede overtrædelse af dette direktiv i forbindelse 
med spørgsmålet om udpegelsen af Telkibánya/Kánya Hill bemærker Kommissionen, at 
andrageren ikke har fremsendt oplysninger om, at en anmodning om adgang til 
miljøoplysninger er blevet afvist af de offentlige myndigheder. På grundlag af andragendet er 
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det således ikke muligt for Kommissionen at påvise en potentiel overtrædelse af dette 
direktiv.

Med hensyn til henvisningen til Århuskonventionen skal det endelig bemærkes, at eftersom 
der er tale om en international konvention, har Kommissionen ingen beføjelser til at behandle 
påståede overtrædelser af bestemmelserne. Konventionen har et tilsynsudvalg, som kan 
behandle sådanne spørgsmål. På EU-plan er der dog to direktiver, der gennemfører aspekter af 
Århuskonventionen, navnlig direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger 
(som der refereres til ovenfor) og direktiv 2003/35/EC om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet, der bl.a. har
ændret VVM-direktivet ved at indføre Århuskonventionens adgang til klage og 
domstolsprøvelse i forbindelse med projekter, hvor der skal foretages en 
miljøkonsekvensvurdering (se det ændrede VVM-direktivs artikel 10, litra a). Som forklaret 
ovenfor, synes VVM-direktivet dog ikke at være relevant for den aktuelle sag, og 
Kommissionen har endvidere ikke været i stand til at påvise en overtrædelse af direktivet om 
offentlig adgang til miljøoplysninger.

Konklusioner

Efter en vurdering af alle de oplysninger, andrageren har stillet til rådighed, og af yderligere 
oplysninger fra de ungarske myndigheder har Kommissionen ikke kunnet påvise en eventuel 
overtrædelse af bestemmelserne i den relevante EU-miljølovgivning i forbindelse med de 
spørgsmål, som er blevet rejst. 

Kommissionen påpeger endvidere, at andragerens fornyede henvendelse af 3. oktober 2009, 
hvori Kommissionens procedure i forbindelse med undersøgelsen af andragerens klagesag 
kritiseres, ikke indeholder nye oplysninger, som ville have fået Kommissionen til at ændre sin 
holdning vedrørende resultaterne. Kommissionen noterer sig andragerens utilfredshed med 
resultatet af Kommissionens undersøgelse, men mener ikke desto mindre, at den fuldt ud har 
handlet i overensstemmelse med kodeks for god forvaltningsskik og dens interne procedurer 
for behandling af klager."


