
CM\814345EL.doc PE441.075/REV

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

22.4.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1277/2008 του Zsák Ferenc Tibor και της Vicze Csilla, ουγγρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης ανατολικής Ουγγαρίας για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της Ομάδας δράσης πολιτών για τους 
λόφους Mecsek, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση σταθμού 
στρατιωτικού ραντάρ στον λόφο Tube

Αναφορά 0365/2009 του Tamás Perlaki, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
χαρακτηρισμό της προστατευόμενης στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 
περιοχής Telkibánya/Kánya ως ζώνης ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα

1. Περίληψη της αναφοράς 1277/2008

Οι αναφέροντες αντιτίθενται στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση σταθμού στρατιωτικού ραντάρ 
στον λόφο Tubes, ισχυριζόμενοι ότι, κατά την εκπόνηση της σχετικής νομοθεσίας, η 
ουγγρική κυβέρνηση παραβίασε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ειδικότερα τις οδηγίες 
2001/42/ΕΚ (οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων), 92/43/ΕΟΚ 
(οδηγία για τους οικοτόπους), 79/409/ΕΟΚ (οδηγία για τα πτηνά) και 2000/60/ΕΚ (οδηγία-
πλαίσιο για τα ύδατα). Οι αναφέροντες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία και να εμποδίσει τυχόν 
ανεπανόρθωτη βλάβη του περιβάλλοντος.

Περίληψη της αναφοράς 0365/2009

Ο αναφέρων επικρίνει την απόφαση των ουγγρικών αρχών να χαρακτηρίσουν την περιοχή 
Telkibánya/Kánya ζώνη ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η 
προαναφερθείσα περιοχή θα έπρεπε να είναι περιοχή προστατευόμενη στο πλαίσιο του 
δικτύου Natura 2000 και ζώνη ειδικής προστασίας βάσει της οδηγίας για τα πτηνά. Σύμφωνα 
με τον αναφέροντα, ο χαρακτηρισμός της περιοχής Telkibánya/Kánya ως στρατιωτικής ζώνης 
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αποφασίστηκε χωρίς ειδική αιτιολόγηση και παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία 
(συγκεκριμένα την οδηγία 92/43/ΕΚ, την οδηγία 79/409/ΕΚ και την οδηγία 85/337/ΕΚ). Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι η απόφαση αυτή θα νομιμοποιούσε τη χρήση γης και δασών για 
στρατιωτικούς σκοπούς. Καταγγέλλει τον αρνητικό αντίκτυπο τέτοιων δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον, καθώς και τον περιορισμό της πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που 
σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως περιοχής ενδιαφέροντος για την εθνική 
άμυνα.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1277/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Φεβρουαρίου 2009.
Η αναφορά 0365/2009 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουνίου 2009.

Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις19 Ιουνίου 2009.

Η αναφορά

Οι αναφέροντες αναφέρονται στην τροποποίηση του χωροταξικού σχεδίου της Ουγγαρίας 
(Νομοθετική πράξη XXVI του 2003) κατά το παρελθόν έτος, στο πλαίσιο της οποίας 
χαρακτηρίστηκαν μεταξύ άλλων ως «περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα»
τμήματα της χώρας που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η 
νέα αυτή νομοθεσία εγκρίθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΕΠΕ) και ως εκ τούτου οι αρχές δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους 
βάσει της οδηγίας ΕΠΕ 2001/42/ΕΚ1. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται επίσης ότι 
παραβιάστηκαν επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις της Σύμβασης του Άαρχους δεδομένου 
ότι δεν έλαβε χώρα δημόσια διαβούλευση κατά την προπαρασκευή της νέας νομοθεσίας. Οι 
αναφέροντες ισχυρίζονται επίσης ότι με το χαρακτηρισμό «περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος 
για την εθνική άμυνα» οι ουγγρικές αρχές παραβίασαν επίσης τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ2 (οδηγία 
για τους οικοτόπους) και 79/409/ΕΟΚ3 (οδηγία για τα πτηνά). Επιπλέον, οι αναφέροντες 
αναφέρονται στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση σταθμού στρατιωτικού ραντάρ στον λόφο 
Tubes που εντάσσεται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Χώρο Κοινοτικού 
Ενδιαφέροντος (ΧΚΕ) «Mecsek» η οποία φέρεται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί χωρίς να έχει 
πραγματοποιηθεί η δέουσα εκτίμηση βάσει του άρθρου 6(3) της οδηγίας περί οικοτόπων. Οι 
αναφέροντες υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική αυτή εγκατάσταση ενδέχεται να έχει 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα των σχετικών χώρων του δικτύου Natura
2000. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται επιπλέον ότι με την έγκριση του σχεδίου αυτού, οι αρχές 
παραβιάζουν επίσης την οδηγία πλαίσιο περί υδάτων 2000/60/ΕΚ4 δεδομένου ότι ο εν λόγω 
                                               
1 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ L 197, 21.7.2001,
σελ.. 30)
2 Οδηγία του Συμβουλίου 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των οικοτόπων και της άγριας 
χλωρίδας και πανίδας (ΕΕ L 206, 22.7.1992, σελ. 7)
3 Οδηγία του Συμβουλίου 79/409/ΕΟΚ της 2ας Απριλίου 1979 για την προστασία των αγρίων πτηνών (ΕΕJ L
103, 25.4.1979,σελ. 1)
4 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για τα ύδατα (ΕΕ L 327, 22.12.2000,σελ.. 1)
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χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας προστατευόμενης πηγής ποσίμου ύδατος για την πόλη 
Pécs στη λεκάνη απορροής Mecsek. Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι το εν λόγω σχέδιο 
ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την προστατευόμενη αυτή πηγή 
ποσίμου ύδατος.

Οι αναφέροντες υπέβαλαν επίσης στην Επιτροπή ξεχωριστή καταγγελία για τα θέματα που 
θίγονται στην αναφορά.

Σχόλια της Επιτροπής για την αναφορά

Εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ σε σχέση με τη έγκριση της αναφερόμενης 
τροποποίησης του χωροταξικού σχεδίου της χώρας

Στόχος της οδηγίας ΕΠΕ είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των συνεπειών ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλλον στο στάδιο της εκπόνησής τους και προτού 
εγκριθούν. Η οδηγία εφαρμόζεται στα σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν 
σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον καθώς και στις τροποποιήσεις τους που εκπονούνται 
και/ή εγκρίνονται από μια αρμόδια αρχή ή εκπονούνται από μια αρμόδια αρχή για έγκριση 
μέσω μιας νομοθετικής διαδικασίας και που απαιτούνται βάσει νομοθετικών, ρυθμιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων. Βάσει του άρθρου 3(2) της οδηγίας ΕΠΕ, πρέπει να πραγματοποιείται 
περιβαλλοντική εκτίμηση για όλα τα σχέδια και προγράμματα «τα οποία εκπονούνται (...) για 
χωροταξία ή χρήση του εδάφους και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες 
έργων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ». Το αυτό 
εφαρμόζεται για την έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων που ενδέχεται να θίξουν ζώνες που 
προστατεύονται βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ περί οικοτόπων και για τα οποία απαιτείται 
περιβαλλοντική εκτίμηση βάσει της οδηγίας αυτής.

Η αναφερόμενη τροποποίηση του χωροταξικού σχεδίου φαίνεται ότι εμπίπτει στον ορισμό 
των «σχεδίων και προγραμμάτων» βάσει της οδηγίας ΕΠΕ. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες 
ουγγρικές αρχές θα έπρεπε κατ' αρχήν να έχουν προβεί σε ΕΠΕ σύμφωνα με την οδηγία αυτή 
πριν από την έγκριση εκ μέρους του ουγγρικού κοινοβουλίου.

Εικαζόμενη παραβίαση της Σύμβασης του Άαρχους σε σχέση με την έγκριση της αναφερόμενης 
τροποποίησης του χωροταξικού σχεδίου

Ως προς την αναφορά στη Σύμβαση του Άαρχους, η Επιτροπή επισημαίνει ότι πρόκειται για 
μια διεθνή συμφωνία που εκπονήθηκε υπό την αιγίδα της UNECE. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
κύρωσε τη Σύμβαση το 2005 και η τελευταία αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο τμήμα του 
κοινοτικού Δικαίου. Σε σχέση με τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
επί περιβαλλοντικών θεμάτων, η Σύμβαση ετέθη σε ισχύ με την οδηγία 2003/35/ΕΚ που 
τροποποιεί την οδηγία ΕΠΕ 85/337/ΕΟΚ1. Η τροποποιημένη οδηγία ΕΠΕ δεν εφαρμόζεται 
ωστόσο στην παρούσα υπόθεση, γιατί, όπως προαναφέρθηκε, η τροποποίηση του 
χωροταξικού σχεδίου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΣΠΕ και όχι της ΕΠΕ. Ως εκ 
τούτου, η δημόσια διαβούλευση κατά την εκπόνηση της νέας αυτής νομοθεσίας πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις βάσει της οδηγίας ΣΠΕ (άρθρα 6, 8 και 9).

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των συνεπειών ορισμένων 
δημοσίων και ιδιωτικών προγραμμάτων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175, 5.7.1985, σελ. 40)
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Βάσει της οδηγίας αυτής, το προκαταρκτικό σχέδιο ή πρόγραμμα που οφείλει να υπόκειται σε 
περιβαλλοντική εκτίμηση πρέπει να τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων για το περιβάλλον 
αρχών και του κοινού. Οι αρχές και το κοινό πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσουν τις 
απόψεις τους για το εν λόγω προκαταρκτικό σχέδιο ή πρόγραμμα πριν από την έγκρισή τους 
ή την υποβολή τους στη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 6). Οι απόψεις των σχετικών αρχών 
και του κοινού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια αρχή κατά την εκπόνηση 
του σχεδίου ή προγράμματος και πριν από την έγκρισή του (άρθρο 8). Όταν ένα σχέδιο ή 
πρόγραμμα εγκριθεί, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση (άρθρο 9).

Οι πληροφορίες που υπεβλήθησαν με την αναφορά αναφέρουν ότι οι προαναφερθείσες 
διατάξεις της οδηγίας ΣΠΕ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού δεν τηρήθηκαν πλήρως στο 
πλαίσιο της εκπόνησης της αναφερόμενης τροποποίησης του χωροταξικού σχεδίου.

Εικαζόμενη παραβίαση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 79/409/ΕΟΚ για τα 
πτηνά σε σχέση με την έγκριση της αναφερόμενης τροποποίησης του χωροταξικού σχεδίου

Σε σχέση με την αναφορά στις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά, δέον να 
επισημανθεί ότι το δίκτυο Natura 2000 δεν νοείται ως ένα σύστημα εντελώς κλειστών 
προστατευόμενων περιοχών και η πολλαπλή χρήση των χώρων (περιλαμβανομένων των 
στρατιωτικών δραστηριοτήτων), αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του δικτύου.
Ως εκ τούτου, το γεγονός και μόνο ότι ορισμένα τμήματα μερικών ζωνών Natura 2000 έχουν 
κηρυχθεί «περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα» δεν συνιστά παραβίαση των 
εν λόγω οδηγιών. Οι οδηγίες αυτές δεν αποκλείουν την πιθανότητα να κηρυχθούν ζώνες 
Natura 2000 στρατιωτικές και να τις διαχειρίζονται τα αρμόδια σώματα στρατού. Δεν 
αποκλείεται επίσης η κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ζώνες Natura 2000, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις βάσει του άρθρου 6, παρ. 3-4 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους.

Εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας πλαισίου περί υδάτων 
σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση σταθμού στρατιωτικού ραντάρ στο λόφο Tubes

Ο λόφος Tubes εντάσσεται σε δύο ζώνες Natura 2000 και συγκεκριμένα τη ζώνη ειδικής 
προστασίας «Mecsek» (αναφ. HUDD10007) και τη ζώνη κοινοτικού ενδιαφέροντος 
«Mecsek» (αναφ. HUDD20030). Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 6(3) της οδηγίας για 
τους οικοτόπους, κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, 
το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από 
κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Οι πληροφορίες που υπεβλήθησαν με την 
αναφορά αναφέρουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε μια τέτοια εκτίμηση στη συγκεκριμένη 
περίπτωση παρά το ενδεχόμενο να έχει το εν λόγω σχέδιο αρνητικές επιπτώσεις στις σχετικές 
ζώνες Natura 2000.

Ως προς την αναφορά στην οδηγία πλαίσιο περί υδάτων, η Επιτροπή σημειώνει ότι ένας από 
τους στόχους της οδηγίας συνίσταται στην εξασφάλιση της καλής ποιότητας των υδάτων που 
χρησιμοποιούνται για την άντληση ποσίμου ύδατος. Το άρθρο 7 της οδηγίας προβλέπει 
υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία των πηγών ποσίμου ύδατος. Ως εκ τούτου, στο 
πλαίσιο της αδειοδότησης ειδικών προγραμμάτων, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν 
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τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης και της υποβάθμισης 
των προστατευόμενων πηγών ποσίμου ύδατος που ενδεχομένως θίγονται από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, η Επιτροπή έθιξε απ' ευθείας στις ουγγρικές αρχές 
το θέμα της εφαρμογής των σχετικών τμημάτων της νομοθεσίας της ΕΕ για το περιβάλλον 
υπό το πρίσμα της αναφοράς.

Οι ουγγρικές αρχές απάντησαν στην Επιτροπή και τελεί σε εξέλιξη μια αξιολόγηση της 
απάντησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι αρχές τήρησαν τις οδηγίες ΕΕ για το 
περιβάλλον.

Η Επιτροπή θα κρατήσει την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη για τις εξελίξεις σχετικά.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010 για την αναφορά 
365/2009.

Ο αναφέρων καταγγέλλει παράνομη στρατιωτική χρήση μιας περιοχής (Telkibánya/Kánya 
Hill) που ανήκει στη ζώνη ειδικής προστασίας «Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és 
a Hernád-völggyel» (αναφ. HUBN10007) που δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά1

χαρακτηρίστηκε μέρος του δικτύου Natura 2000 της ΕΕ. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
διαρκής στρατιωτική χρήση της περιοχής έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανωτέρω 
τοποθεσία του δικτύου Natura 2000 και, ως εκ τούτου, έχουν παραβιαστεί οι σχετικές 
απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας για τους οικοτόπους2. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι παραβιάστηκαν διάφορες οδηγίες της ΕΕ για το 
περιβάλλον και η Σύμβαση του Άαρχους σε σχέση με την πρόσφατη τροποποίηση του 
χωροταξικού σχεδίου της Ουγγαρίας (εφεξής καλούμενη: τροποποίηση πράξης OTrT) στο 
πλαίσιο της οποίας χαρακτηρίστηκαν μεταξύ άλλων ως «περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος για 
την εθνική άμυνα» τμήματα της χώρας που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000. Ειδικότερα, ο 
αναφέρων κάνει λόγο για τον χαρακτηρισμό της περιοχής Telkibánya/Kánya ως περιοχής 
ειδικού ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα, πράγμα που, κατά την άποψή του, παραβιάζει 
πολλές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για το περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
ΣΠΕ3, της οδηγίας ΕΠΕ όπως τροποποιήθηκε4, των οδηγιών για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους, της οδηγίας για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες5

                                               
1 Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεων των αγρίων 

πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σελ. 7-25)
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7–50
3 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 

σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (ΕΕ 
L 197 της, 21.7.2001, σ. 30–37)

4 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003

5 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για 
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καθώς και των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης του Άαρχους.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Καταρχάς, η Επιτροπή θα ήθελε να σημειώσει ότι τα ζητήματα για τα οποία γίνεται λόγος 
στην αναφορά έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής έρευνας από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής έπειτα από τη λήψη χωριστής καταγγελίας του αναφέροντος τον Οκτώβριο του 
2008. Η καταγγελία καταχωρήθηκε και διερευνήθηκε και ο αναφέρων ενημερώθηκε δεόντως 
για την έκβαση της διαδικασίας συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πορισμάτων της 
Επιτροπής με επιστολές της 16ης Απριλίου 2009 και 1ης Ιουλίου 2009. Δεδομένου ότι η 
Επιτροπή δεν μπόρεσε να εντοπίσει καμία πιθανή παραβίαση της σχετικής περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ, η υπόθεση περατώθηκε τον Αύγουστο του 2009. 

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην αναφορά, η 
Επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

- Εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους σε σχέση με τη στρατιωτική χρήση 
της περιοχής Telkibánya/Kánya:

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η εικαζόμενη παράνομη στρατιωτική χρήση της περιοχής έχει 
διαρκείς αρνητικές επιπτώσεις στην εν λόγω τοποθεσία του δικτύου Natura 2000 και κάνει 
λόγο για σχετική παραβίαση του άρθρου 6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα γενικό σύστημα προστασίας των τοποθεσιών του 
δικτύου Natura 2000 για την αποφυγή της υποβάθμισης καθώς και των ενοχλήσεων που θα 
μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους διατήρησης της 
οδηγίας.

Βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή ζήτησε 
συμπληρωματικές πληροφορίες από τις ουγγρικές αρχές όσον αφορά τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τους οικοτόπους για την 
αποφυγή της υποβάθμισης των οικοτόπων και των σημαντικών ενοχλήσεων των ειδών στην 
περιοχή. Ειδικότερα, ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα στρατιωτική χρήση 
της περιοχής συμπεριλαμβανομένων των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων αυτής στην 
ακεραιότητα της εν λόγω τοποθεσίας του δικτύου Natura 2000.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ουγγρικές αρχές, η στρατιωτική βάση 
διαβιβάσεων που βρίσκεται στην περιοχή Kánya εκτελεί παθητικά καθήκοντα με ελάχιστες 
επιπτώσεις στο φυσικό της περιβάλλον. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι εγκαταστάσεις δεν 
εκπέμπουν ρυπογόνες ουσίες, ούτε παρακωλύουν την εφαρμογή και υλοποίηση των στόχων 
διατήρησης της οδηγίας. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι απόψεις που εκφράζουν σημαντικά 
προβλήματα όσον αφορά τη φυσική προστασία ως αποτέλεσμα της τρέχουσας στρατιωτικής 
χρήσης της περιοχής (και ειδικότερα του δασικού δρόμου) είναι αβάσιμες. Οι αρχές δήλωσαν 
ότι ο μέγιστος αριθμός προσωπικού που απασχολείται ταυτόχρονα στη βάση διαβιβάσεων δεν 

                                                                                                                                                  
την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 
90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26
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υπερβαίνει τα 15 άτομα και τα άτομα αυτά εκτελούν αποκλειστικά ερευνητικές 
δραστηριότητες που αφορούν πολύ περιορισμένη κίνηση (ήτοι 5 οχήματα, δύο φορές την 
ημέρα). Οι αρχές πρόσθεσαν επίσης ότι ήταν διατεθειμένες να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
θέσπισης κυκλοφοριακών περιορισμών στην περιοχή.

Κατόπιν ανάλυσης των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα και 
συμπληρωματικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις εθνικές αρχές, η Επιτροπή 
αδυνατεί να συνάγει ότι η τρέχουσα στρατιωτική χρήση της περιοχής θα οδηγούσε σε 
υποβάθμιση των οικοτόπων ή σημαντικές ενοχλήσεις των ειδών πτηνών που συναντώνται 
στην περιοχή και που αποτέλεσαν τη βάση του χαρακτηρισμού της περιοχής ως τοποθεσίας 
του δικτύου Natura 2000. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει παραβίαση του άρθρου 
6, παράγραφος 2, της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Όσον αφορά το σύστημα προστασίας της εν λόγω τοποθεσίας του δικτύου Natura 2000, η 
Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία κατάρτισης ενός 
σχεδίου διατήρησης για την εν λόγω τοποθεσία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Γίνεται κατανοητό ότι στο πλαίσιο της κατάρτισης αυτού του 
σχεδίου, θα διενεργούνταν αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου, της προηγούμενης και της 
μελλοντικής χρήσης των εδαφών καθώς και έρευνα του πληθυσμού των πτηνών της περιοχής. 

- Εικαζόμενη παραβίαση διαφόρων οδηγιών της ΕΕ για το περιβάλλον και της Σύμβασης του 
Άαρχους σε σχέση με την έγκριση της τροποποίησης της πράξης OTrT και τον χαρακτηρισμό 
της περιοχής Telkibánya/Kánya ως περιοχής ειδικού ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα:

Ο αναφέρων κάνει λόγο για την εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας ΣΠΕ σε σχέση με την 
έγκριση της πρόσφατης τροποποίησης της πράξης OTrT στο πλαίσιο της οποίας 
χαρακτηρίστηκαν μεταξύ άλλων ως «περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα»
τμήματα της χώρας που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εν 
λόγω τροποποίηση της πράξης OTrT εγκρίθηκε χωρίς τη διενέργεια στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΣΠΕ. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο και μίας άλλης αναφοράς, 
της αναφοράς 1277/2008. Χωρίς να επαναλαμβάνει όλες τις παρατηρήσεις και τα σχόλια στα 
οποία προέβη στις προηγούμενες ανακοινώσεις της σχετικά με την εν λόγω αναφορά, η 
Επιτροπή θα ήθελε να επαναλάβει ότι βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν από τις 
ουγγρικές αρχές, φαίνεται πως διενεργήθηκε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ) 
σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας ΣΠΕ πριν από την υποβολή της ανωτέρω τροποποίησης 
της πράξης OTrT προς έγκριση από το Κοινοβούλιο μέσω της νομοθετικής διαδικασίας. Οι 
ουγγρικές αρχές παρείχαν λεπτομερείς πληροφορίες στην Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες 
που ακολουθήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη συμμετοχή του κοινού κατά 
την εκπόνηση της εν λόγω τροποποίησης. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή αδυνατεί να 
εντοπίσει την εικαζόμενη παραβίαση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας ΣΠΕ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των λεγόμενων «περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος 
για την εθνική άμυνα» που συμπίπτουν εν μέρει με τοποθεσίες που ανήκουν στο δίκτυο 
Natura 2000, η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι η συμπερίληψη των εν λόγω τοποθεσιών στην 
ανωτέρω τροποποίηση της πράξης OTrT προτάθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όταν η περιβαλλοντική έκθεση που απαιτείται σύμφωνα με 
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τους όρους του άρθρου 5 της οδηγίας ΣΠΕ είχε ήδη ολοκληρωθεί και είχε πραγματοποιηθεί 
δημόσια διαβούλευση. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι πριν από τη συμπερίληψη των εν 
λόγω περιοχών στην τροποποίηση της πράξης OTrT δεν πραγματοποιήθηκε 
ενημέρωση/αναθεώρηση της περιβαλλοντικής έκ θ ε σ η ς  και επακόλουθη δημόσια 
διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σημειώνει ότι μολονότι η οδηγία ΣΠΕ δεν 
απαιτεί ρητά τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται στο σχέδιο κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισής του να έπονται της αντίστοιχης τροποποίησης της περιβαλλοντικής έκθεσης, είναι 
εύλογο να εξεταστεί το ενδεχόμενο, στο πλαίσιο των στόχων της οδηγίας, η εν λόγω 
τροποποίηση να υπόκειται σε αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 5 αν περιλαμβάνει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν εκτιμηθεί ακόμη. 

Εντούτοις, σε σχέση με τον χαρακτηρισμό των «περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος για την 
εθνική άμυνα», η Επιτροπή αδυνατεί να διαπιστώσει πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που δεν έχουν εκτιμηθεί ακόμη και οι οποίες θα καθιστούσαν απαραίτητη την 
ενημέρωση/αναθεώρηση της ΣΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι οδηγίες 
της ΕΕ για τη φύση δεν αποκλείουν τη δυνατότητα χαρακτηρισμού τμημάτων τοποθεσιών 
του δικτύου Natura 2000 ως στρατιωτικών περιοχών που υπόκεινται σε διαχείριση από τους 
αρμόδιους στρατιωτικούς φορείς. Φυσικά, το καθεστώς νομικής προστασίας που 
εφαρμόζεται δυνάμει των οδηγιών της ΕΕ για τη φύση πρέπει, ασφαλώς, να τηρείται όσον 
αφορά και αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να ενημερώσει την 
Επιτροπή Αναφορών ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ουγγρικές 
αρχές, ο χαρακτηρισμός «περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα» αφορά 
αποκλειστικά και μόνο υφιστάμενες περιοχές στρατιωτικού ενδιαφέροντος, με άλλα λόγια 
δεν καθορίζει επενδυτικά έργα που πρόκειται να εφαρμοστούν στο μέλλον. Οι αρχές έχουν 
επισημάνει ότι σκοπός του χαρακτηρισμού στρατιωτικών περιοχών στο OTrT ήταν η 
πρόληψη πρόσθετων εξελίξεων με διαφορετικούς σκοπούς σε υφιστάμενες στρατιωτικές 
περιοχές. Είναι επίσης σαφές από τις διευκρινίσεις που παρέχονται από τις αρχές ότι το 
καθεστώς νομικής προστασίας δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους 
εξακολουθεί να ισχύει για τις τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 που επηρεάζονται από τις 
χαρακτηρισμένες «περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα». 

Όσον αφορά το ζήτημα του χαρακτηρισμού της περιοχής Telkibánya/Kánya, ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι δεν συνιστά παραβίαση μόνο της προαναφερθείσας οδηγίας ΣΠΕ, αλλά και 
πολλών άλλων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων για το περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων 
των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, της οδηγίας ΕΠΕ, της οδηγίας για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες καθώς και των σχετικών διατάξεων 
της Σύμβασης του Άαρχους.

Απαντώντας σε αυτούς τους ισχυρισμούς, η Επιτροπή θα ήθελε καταρχάς να υπογραμμίσει 
για άλλη μία φορά ότι ο χαρακτηρισμός τμημάτων τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000 ως 
περιοχές άμυνας που χρησιμοποιούνται από στρατιωτικούς φορείς δεν συνιστά παραβίαση 
των εν λόγω οδηγιών της ΕΕ για τη φύση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στόχος του δικτύου 
Natura 2000 δεν είναι να αποτελέσει ένα σύστημα εντελώς κλειστών καταφυγίων και η 
πολυλειτουργική χρήση (συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων) των 
τοποθεσιών είναι ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του δικτύου.

Δεύτερον, όσον αφορά την παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας καλύπτει συγκεκριμένα σχέδια (ήτοι, τα σχέδια που 
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παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας) που πιθανόν έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εντούτοις, η ενέργεια του χαρακτηρισμού της περιοχής 
Telkibánya/Kánya ως «περιοχής ειδικού ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα» δεν συνιστά 
σχέδιο υπό την έννοια της οδηγίας ΕΠΕ. Ως εκ τούτου, η οδηγία ΕΠΕ δεν είναι συναφής με 
την παρούσα υπόθεση. 

Σχετικά με την εφαρμοσιμότητα της οδηγίας ΕΠΕ, ο αναφέρων ισχυρίζεται επίσης ότι η εν 
λόγω περιοχή συνιστά επί του παρόντος ιδιωτική ιδιοκτησία που χαρακτηρίζεται ως δασική 
γη σύμφωνα με το κτηματολόγιο και, ως εκ τούτου, η τρέχουσα στρατιωτική χρήση της 
περιοχής είναι παράνομη και παραβιάζει πολλούς εθνικούς νόμους. Ο αναφέρων είναι της 
άποψης ότι η προϋπόθεση για τον εκ νέου χαρακτηρισμό της περιοχής ως περιοχής ειδικού 
ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα σύμφωνα με την τροποποίηση της πράξης OTrT είναι ο 
αγροτικός αναδασμός που συνιστά όντως τύπο σχεδίου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 
ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ. 

Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι δεν είναι σε θέση 
να διερευνήσει κατά πόσον η τρέχουσα στρατιωτική χρήση της εν λόγω περιοχής συνάδει με 
τις απαιτήσεις της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και να προσδιορίσει ποιος τύπος χρήσης είναι 
πράγματι νόμιμος ή παράνομος όσον αφορά την εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή σημειώνει ότι 
μια τέτοιου είδους διερεύνηση μπορεί να υπόκειται σε διαδικασία ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων και από προηγούμενες πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα 
προκύπτει ότι βρίσκεται όντως σε εξέλιξη νομική διαδικασία που καλύπτει τα εν λόγω 
ζητήματα ενώπιον του Μητροπολιτικού Δικαστηρίου της Βουδαπέστης.

Όσον αφορά την παραπομπή στην οδηγία για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, η Επιτροπή σημειώνει ότι η εν λόγω οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με 
την πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες κατόπιν αίτησης (συμπεριλαμβανομένων 
εξαιρέσεων κατά τις οποίες μια τέτοιου είδους αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή) και τη διάδοση 
περιβαλλοντικών πληροφοριών. Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση αυτής της οδηγίας 
σε σχέση με τον χαρακτηρισμό της περιοχής Telkibánya/Kánya, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο 
αναφέρων δεν έχει παράσχει πληροφορίες που να υποδεικνύουν την παράνομη άρνηση 
πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Βάσει της 
αναφοράς, συνεπώς, η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει πιθανή παραβίαση της εν λόγω 
οδηγίας.

Τέλος, όσον αφορά τη Σύμβαση του Άαρχους, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι 
πρόκειται για διεθνή σύμβαση, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να εξετάσει εικαζόμενες 
παραβιάσεις των διατάξεων αυτής. Υπάρχει Επιτροπή Συμμόρφωσης της Σύμβασης η οποία 
μπορεί να θίξει τέτοια ζητήματα. Εντούτοις, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν δύο οδηγίες 
που εφαρμόζουν πτυχές της Σύμβασης του Άαρχους· συγκεκριμένα, η οδηγία 2003/4/ΕΚ για 
την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες (που αναφέρεται ανωτέρω) και η 
οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων η 
οποία, μεταξύ άλλων, τροποποίησε την οδηγία ΕΠΕ παρέχοντας πρόσβαση σε νομικές 
διατάξεις της Σύμβασης του Άαρχους όσον αφορά σχέδια που υπόκεινται σε διαδικασία 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (βλ. άρθρο 10, παράγραφος α), της τροποποιημένης 
οδηγίας ΕΠΕ). Εντούτοις, όπως διευκρινίστηκε ανωτέρω, η οδηγία ΕΠΕ δεν είναι συναφής 
με την παρούσα υπόθεση και η Επιτροπή δεν διαπίστωσε πιθανή παραβίαση της οδηγίας για 
την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.
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Συμπεράσματα

Κατόπιν αξιολόγησης όλων των πληροφοριών που κατέστησαν διαθέσιμες από τον 
αναφέροντα και συμπληρωματικών πληροφοριών που ελήφθησαν από τις ουγγρικές αρχές, η 
Επιτροπή δεν εντόπισε αποδεικτικά στοιχεία πιθανής παραβίασης της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα. 

Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι η συμπληρωματική υποβολή πληροφοριών από τον 
αναφέροντα στις 3 Οκτωβρίου 2009, που επικρίνει τη διαδικασία της Επιτροπής όσον αφορά 
τη διερεύνηση του φακέλου καταγγελίας του δεν περιλαμβάνει νέες πληροφορίες που θα 
επέφεραν την αλλαγή της γνώμης της Επιτροπής σχετικά με τα πορίσματά της. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπό σημείωση τη δυσαρέσκεια του αναφέροντος όσον αφορά την έκβαση της 
έρευνας της Επιτροπής. Εντούτοις, θεωρεί ότι έχει ενεργήσει σε πλήρη συμμόρφωση με τον 
Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς και τις εσωτερικές διαδικασίες της σχετικά με τον 
χειρισμό καταγγελιών.


