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Tema: Peticija Nr. 1277/2008 dėl planuojamos karinės radarų stoties vietos 
parinkimo Tubes kalne, kurią pateikė Vengrijos piliečiai Zsák Ferenc Tibor 
ir Vicze Csilla Rytų Vengrijos gamtos apsaugos asociacijos ir Mečeko kalnų 
piliečių veiksmų grupės vardu

Peticija Nr. 0365/2009 dėl „Natura 2000“ saugomos Kánya kalno 
(Telkibánya) teritorijos paskelbimo nacionalinių gynybos interesų sričiai 
priklausančia teritorija, kurią pateikė Vengrijos pilietis Tamás Perlaki

1. Peticijos Nr. 1277/2008 santrauka

Peticijos pateikėjai protestuoja prieš planuojamos karinės radarų stoties vietos parinkimą 
Tubes kalne, tvirtindami, kad rengdama atitinkamus teisės aktus Vengrijos Vyriausybė 
pažeidė Europos teisės aktus, ypač direktyvas 2001/42/EB (Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvą), 92/43/EEB (Buveinių direktyvą), 79/409/EEB (Paukščių direktyvą) ir 2000/60/EB 
(Vandens pagrindų direktyvą). Peticijos pateikėjai prašo Europos Parlamentą užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Bendrijos teisės aktų ir išvengta nepataisomos žalos aplinkai. 

Peticijos Nr. 0365/2009 santrauka

 Peticijos pateikėjas kritikuoja Vengrijos valdžios institucijų sprendimą paskelbti Kánya kalną 
(Telkibánya) nacionalinių gynybos interesų sričiai priklausančia teritorija. Peticijos pateikėjas 
teigia, kad minėta teritorija turėtų būti saugoma „Natura 2000“ tinklo teritorija ir speciali 
saugoma teritorija pagal Paukščių direktyvą. Pasak peticijos pateikėjo, sprendimas paskelbti 
Kánya kalną (Telkibánya) karine teritorija neturėtų deramo pagrindo ir pažeistų EB teisės 
aktus (ypač direktyvas 92/43/EB, 79/409/EEB ir 85/337/EB). Peticijos pateikėjas mano, kad 
šiuo sprendimu būtų įteisintas žemės ir miško naudojimas karinėms reikmėms. Jis skundžiasi 
dėl žalingo tokios veiklos poveikio aplinkai, taip pat dėl ribotos galimybės visuomenei 
susipažinti su dokumentais, susijusiais su teritorijos paskelbimu nacionalinių gynybos interesų 
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sričiai priklausančia teritorija. 

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1277/2008 paskelbta priimtina 2009 m. vasario 19 d.
Peticija Nr. 0365/2009 paskelbta priimtina 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. birželio 19 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjai kalba apie pernai priimtą Vengrijos kaimo vietovių planavimo įstatymo 
(2003 m. įstatymas Nr. XXVI) pakeitimą, pagal kurį, be kita, kai kurios šalies teritorijos, 
kurios priklauso „Natura 2000“ tinklui, skelbiamos „specialiųjų nacionalinės gynybos 
interesų sričiai priklausančiomis teritorijomis“. Peticijos pateikėjai tvirtina, kad šis naujas 
teisės aktas priimtas neatlikus strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir todėl 
valdžios institucijos neįvykdė savo įpareigojimų pagal SPAV direktyvą 2001/42/EB1.
Peticijos pateikėjai taip pat teigia, kad pažeistos Orhuso konvencijos sąlygos, nes rengiant 
naują teisės aktą nebuvo surengtos konsultacijos su visuomene. Be to, peticijos pateikėjai 
pareiškia, kad nustatydamos „specialiųjų nacionalinės gynybos interesų sričiai 
priklausančias teritorijas“ Vengrijos valdžios institucijos taip pat pažeidė Buveinių direktyvą 
92/43/EEB2 ir Paukščių direktyvą 79/409/EEB3. Peticijų pateikėjai taip pat kalba apie Tubes 
kalne, kuris priklauso Mečeko specialiai saugomai teritorijai (SAT) ir Bendrijos svarbos 
teritorijai (BST), planuojamą įrengti karinę radarų stotį, kuriai leidimas, kaip pranešama, 
suteiktas neatlikus tinkamo įvertinimo, kaip reikalaujama pagal Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 3 dalį. Peticijos pateikėjai teigia, kad šios karinės radarų stoties statyba gali daryti 
reikšmingą neigiamą poveikį susijusių „Natura 2000“ teritorijų vientisumui. Be to, peticijų 
pateikėjai taip pat teigia, kad patvirtindamos šį projektą valdžios institucijos pažeidė ir 
Vandens pagrindų direktyvą 2000/60/EB4, nes minėta teritorija yra pačiame Pėčo miesto 
saugomo geriamojo vandens šaltinio Mečeko karsto vandens baseino centre. Peticijos 
pateikėjai pareiškia, kad aptariamas projektas gali daryti didelį neigiamą poveikį šiam 
saugomam geriamojo vandens šaltiniui.

Be to, peticijos pateikėjai dėl klausimų, iškeltų peticijoje, pateikė Komisijai atskirą skundą.

Komisijos pastabos dėl peticijos

                                               
1 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 

programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21, p. 30).
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 

apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).
3 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 103, 1979 4 25, p. 1).
4 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos 

veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).
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Tariamas SPAV direktyvos pažeidimas priimant nurodytą Kaimo vietovių planavimo įstatymo 
pakeitimą

SPAV direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad rengiant tam tikrus planus ir programas ir prieš 
juos priimant būtų nustatytos ir įvertintos jų pasekmės aplinkai. Direktyva taikoma planams ir 
programoms, kurių pasekmės gali būti svarbios aplinkai, bei jų daliniams pakeitimams, 
kuriuos turi parengti ir (arba) priimti kompetentinga valdžios institucija arba kuriuos parengia 
kompetentinga valdžios institucija ir kurie vėliau priimami laikantis teisėkūros procedūros ir 
kurių reikia pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas. Pagal SPAV direktyvos 3 straipsnio 
2 dalies a punktą turi būti atliekamas visų planų ir programų, „kurie rengiami […] miestų ir 
kaimų planavimui ar žemės naudojimui ir kurie nustato tolesnio projektų, išvardytų 
Direktyvos 85/337/EEB I ir II prieduose, vystymo pagrindus“, poveikio aplinkai vertinimas. 
Tas pats taikytina ir priimant planus bei programas, kurie gali turėti įtakos teritorijoms, 
saugomoms pagal Buveinių direktyvą 92/43/EEB, ir kurių vertinimas pagal šią direktyvą yra 
privalomas.

Aptariamas Kaimo vietovių planavimo įstatymo pakeitimas, atrodo, atitinka „planų ir 
programų“ apibrėžtį pagal SPAV direktyvą. Todėl prieš Vengrijos parlamentui priimant šį 
pakeitimą kompetentingos Vengrijos valdžios institucijos iš esmės būtų turėjusios atlikti 
strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) pagal šios direktyvos reikalavimus.

Tariamas Orhuso konvencijos pažeidimas priimant nurodytą Kaimo vietovių planavimo 
įstatymo pakeitimą

Dėl nuorodos į Orhuso konvenciją Komisija pažymi, kad tai – tarptautinis aplinkosaugos 
susitarimas, parengtas remiant Jungtinių Tautų Ekonominei komisijai Europai. Europos 
bendrija ratifikavo Konvenciją 2005 m. ir dabar ji yra neatsiejama Bendrijos teisės dalis. 
Kalbant apie visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais, 
Konvencija įsigaliojo remiantis Direktyva 2003/35/EB, iš dalies keičiančia PAV direktyvą 
85/337/EEB1. Tačiau PAV direktyvos pakeitimai nėra svarbūs aptariamu atveju, nes, kaip 
minėta anksčiau, nurodytas Kaimo vietovių planavimo įstatymo pakeitimas patenka į SPAV 
direktyvos, o ne PAV direktyvos taikymo sritį. Todėl rengiant šį naują teisės aktą turėjo būti 
vykdomos konsultacijos su visuomene pagal atitinkamus SPAV direktyvos reikalavimus (6, 8 
ir 9 straipsnius). Pagal šią direktyvą už aplinkosaugą atsakingoms valdžios institucijoms ir 
visuomenei privalo būti suteikta galimybė susipažinti su plano ar programos projektu, kuriam 
turi būti taikoma poveikio aplinkai vertinimo procedūra. Valdžios institucijoms ir visuomenei 
turi būti suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę apie plano ar programos projektą prieš jį 
priimant arba pateikiant svarstyti pagal teisėkūros procedūrą (6 straipsnis). Rengiant planą ar 
programą ir prieš juos priimant turi būti atsižvelgta į atitinkamų valdžios institucijų bei 
visuomenės nuomonę (8 straipsnis). Priėmus planą ar programą atsakingos institucijos 
informuoja apie tai visas šalis, su kuriomis buvo konsultuojamasi (9 straipsnis).

Su peticija pateikta informacija rodo, kad rengiant aptariamą Kaimo vietovių planavimo 
įstatymo pakeitimą nebuvo visiškai laikomasi minėtų SPAV direktyvos nuostatų dėl 
visuomenės dalyvavimo.
                                               
1 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (OL L 175, 1985 7 5, p. 40).
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Tariamas Buveinių direktyvos 92/43/EEB ir Paukščių direktyvos 79/409/EEB pažeidimas 
priimant nurodytą Kaimo vietovių planavimo įstatymo pakeitimą

Dėl nuorodos į Buveinių ir Paukščių direktyvas svarbu pažymėti, kad tinklas „Natura 2000“ 
nėra numatytas kaip visiškai uždara draustinių sistema ir kad įvairiapusis teritorijų 
naudojimas (įskaitant karinę veiklą) yra vienas pagrindinių tinklo ypatumų. Todėl vien tai, 
kad tam tikros kai kurių „Natura 2000“ teritorijų dalys paskelbiamos „specialiųjų 
nacionalinės gynybos interesų sričiai priklausančiomis teritorijomis“, nėra minėtų direktyvų 
pažeidimas. Šiomis direktyvomis nedraudžiama „Natura 2000“ teritorijas paskelbti karinėmis 
teritorijomis, kurias valdytų kompetentingi kariniai organai. Taip pat nedraudžiama 
„Natura 2000“ teritorijose statyti karinės paskirties objektus, įskaitant radarų stotis, su sąlyga, 
kad laikomasi atitinkamų Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimų.

Tariami Buveinių direktyvos ir Vandens pagrindų direktyvos pažeidimai, susiję su 
planuojama karine radarų stotimi Tubes kalne

Tubes kalnas yra dviejų „Natura 2000“ teritorijų – Mečeko specialios saugomos teritorijos 
(HUDD10007) ir Mečeko Bendrijos svarbos teritorijos (HUDD20030) – dalis. Taigi pagal 
Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies nuostatas bet kokiems planams ir projektams, 
tiesiogiai nesusijusiems arba nebūtiniems šių teritorijų tvarkymui, bet galintiems jas 
reikšmingai paveikti, turi būti atliekamas tų planų ir projektų galimo poveikio teritorijai 
įvertinimas atsižvelgiant į jų apsaugos tikslus. Kartu su peticija pateikta informacija rodo, kad 
toks vertinimas šiuo atveju atliktas nebuvo, nepaisant galimo neigiamo šio projekto poveikio 
susijusioms „Natura 2000“ teritorijoms.

Dėl nuorodos į Vandens pagrindų direktyvą Komisija pažymi, kad vienas šios direktyvos 
tikslų yra užtikrinti gerą vandenviečių, iš kurių imamas geriamasis vanduo, kokybę. 
Direktyvos 7 straipsnyje nustatomi įpareigojimai, susiję su geriamojo vandens šaltinių 
apsauga. Taigi išduodamos leidimus konkretiems projektams kompetentingos institucijos 
užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių, skirtų išvengti saugomų geriamojo 
vandens šaltinių, kuriems gali turėti įtakos konkretus projektas, taršos ir būklės blogėjimo.

Išvados

Remdamasi gauta informacija, Komisija kreipėsi tiesiogiai į Vengrijos valdžios institucijas 
dėl atitinkamų ES aplinkosaugos teisės aktų taikymo peticijoje išdėstytomis aplinkybėmis 
problemos.

Vengrijos valdžios institucijos atsakė Komisijai; vyksta šio atsakymo vertinimas siekiant 
nustatyti, ar institucijos laikėsi atitinkamų ES aplinkosaugos direktyvų reikalavimų.

Komisija tinkamai informuos Peticijų komitetą apie tolesnę šio klausimo sprendimo eigą.“

4. Komisijos atsakymas dėl peticijos Nr. 365/2009, gautas 2010 m. balandžio 22 d.

„Peticijos pateikėjas išdėsto kaltinimus dėl neteisėto teritorijos (Kánya kalno (Telkibánya)), 
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priklausančios specialiai saugomai teritorijai, vadinamai „Zempléni–hegység Szerencsi–
dombsággal és Hernád–völggyel“ (HUBN10007), kuri įsteigta pagal Paukščių direktyvą1

kaip ES tinklo „Natura 2000“ dalis, naudojimo karinėms reikmėms. Pasak peticijos pateikėjo, 
nuolatinis teritorijos naudojimas karinėms reikmėms daro žalingą poveikį minėtai 
„Natura 2000“ teritorijai, ir todėl pažeisti atitinkami ES buveinių direktyvos reikalavimai2.

Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad neseniai priėmus Vengrijos nacionalinio kaimo 
vietovių planavimo įstatymo pakeitimą (toliau – OTrT įstatymo pakeitimas), kuriuo, inter 
alia, nustatomos vadinamosios „specialiųjų nacionalinės gynybos interesų sričiai 
priklausančios teritorijos“, iš dalies sutampančios su tinklo „Natura 2000“ teritorijomis, buvo 
pažeistos įvairios ES aplinkosaugos direktyvos ir Orhuso konvencija. Konkrečiai peticijos 
pateikėjas nurodo Kánya kalno (Telkibánya) paskelbimą nacionalinių gynybos interesų 
teritorija, kuriuo, jo nuomone, pažeidžiami keli ES aplinkosaugos teisės aktai, įskaitant SPAV 
direktyvą3, PAV direktyvą su pakeitimais4, Paukščių ir Buveinių direktyvas, Direktyvą dėl 
visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką5, taip pat atitinkamos Orhuso 
konvencijos nuostatos.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Pirmiausia Komisija norėtų priminti, kad peticijoje nurodyti klausimai jau nuodugniai ištirti 
Komisijos tarnybų nagrinėjant peticijos pateikėjo 2008 m. spalio mėn. pateiktą atskirą skundą. 
Skundas įregistruotas ir ištirtas, o ieškovui 2009 m. balandžio 16 d. ir 2009 m. liepos 1 d. 
laiškais buvo tinkamai pranešta apie tyrimo rezultatus, įskaitant atitinkamas Komisijos 
išvadas. 2009 m. rugpjūčio mėn. skundo tyrimas buvo baigtas; Komisija nenustatė kokio nors 
galimo atitinkamų ES aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo.

Tam tikrais peticijoje pateiktais konkrečiais klausimais Komisija nori pateikti šias pastabas 
dėl:

– Tariamo Buveinių direktyvos pažeidimo dėl tebesitęsiančio Kánya kalno (Telkibánya) 
teritorijos naudojimo karinėms reikmėms:

Peticijos pateikėjas teigia, kad dėl tebesitęsiančio tariamai neteisėto teritorijos naudojimo 
karinėms reikmėms daroma nuolatinė žala aptariamai „Natura 2000“ teritorijai, ir nurodo, jog 
šiuo atveju pažeidžiama Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalis.

                                               
1 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių 

apsaugos; OL L 20, 2010 1 26, p. 7–25.
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 

apsaugos; OL L 206, 1992 7 22, p. 7–50.
3 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 

programų pasekmių aplinkai vertinimo; OL L 197, 2001 7 21, p. 30–37.
4 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 

poveikio aplinkai vertinimo, iš  dalies pakeista 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB ir 
2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB.

5 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/313/EEB; OL L 41, 
2003 2 14, p. 26.



PE441.075v01-00 6/9 CM\814345LT.doc

LT

Komisija pažymi, kad pagal Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalį valstybės narės nustato
„Natura 2000“ teritorijoms skirtą bendrą apsaugos sistemą, kad būtų išvengta pažeidimų ir 
trikdymų, kurie, atsižvelgiant į direktyvą, galėtų turėti reikšmingą poveikį saugomos 
teritorijos apsaugos tikslams.

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija Komisija iš Vengrijos valdžios institucijų 
paprašė papildomos informacijos dėl priemonių, kurių imtasi pagal Buveinių direktyvos 
6 straipsnio 2 dalį siekiant, kad šioje teritorijoje būtų išvengta buveinių būklės blogėjimo ir 
reikšmingo ten gyvenančių rūšių trikdymo. Visų pirma paprašyta informacijos apie dabartinį 
teritorijos naudojimą karinėms reikmėms, įskaitant galimą neigiamą jo poveikį susijusios 
„Natura 2000“ teritorijos vientisumui.

Remiantis iš Vengrijos valdžios institucijų gauta informacija, Kánya kalne įsikūrusi karinė 
ryšių bazė atlieka pasyvias užduotis, darydama minimalų poveikį jos natūraliai aplinkai. 
Valdžios institucijos teigė, kad padalinys neišskiria aplinkai kenksmingų medžiagų ir nėra 
kliūtis direktyvoje numatytiems teritorijos apsaugos tikslams įgyvendinti. Valdžios 
institucijos mano, kad pareiškimai, jog dėl dabartinio teritorijos (ypač miško kelio) naudojimo 
karinėms reikmėms kyla svarbių problemų, susijusių su gamtos apsauga, nėra pagrįsti.
Valdžios institucijos nurodė, kad vienu metu ryšių bazėje dirba ne daugiau kaip 
15 darbuotojų, be to, jie tik vykdo mokslinius tyrimus, o transportu naudojasi ribotai (t. y. 
keliu du kartus per parą pravažiuoja 5 transporto priemonės). Valdžios institucijos taip pat 
pridūrė, kad jos būtų pasirengusios išnagrinėti galimybę įvesti šioje teritorijoje eismo 
apribojimus.

Išnagrinėjusi peticijos pateikėjo pateiktą informaciją ir papildomą nacionalinių institucijų 
pateiktą informaciją, Komisija negalėjo padaryti išvados, kad dėl dabartinio teritorijos 
naudojimo karinėms reikmėms būtų pablogėjusi buveinių būklė ir sukeltas svarbus ten 
gyvenančių rūšių, dėl kurių ji ir įtraukta į tinklą „Natura 2000“, trikdymas. Dėl to Komisija 
negali patvirtinti, kad pažeista Buveinių direktyvos 6 straipsnio 2 dalis.

Dėl „Natura 2000“ teritorijai skirtos apsaugos sistemos Komisija susidarė nuomonę, kad jau 
buvo pradėta procedūra, skirta šios teritorijos tvarkymo planui parengti remiantis Buveinių 
direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi. Taip pat ji padarė išvadą, kad rengiant šį planą turėjo būti 
atliktas rizikos veiksnių, ankstesnio ir būsimo teritorijos naudojimo vertinimas ir paukščių 
populiacijos teritorijoje tyrimas.

– Tariamo įvairių ES aplinkosaugos direktyvų reikalavimų ir Orhuso konvencijos nuostatų 
pažeidimo priimant OTrT įstatymo pakeitimą ir paskelbiant Kánya kalną (Telkibánya) 
specialiųjų nacionalinės gynybos interesų sričiai priklausančia teritorija:

Peticijos pateikėjas nurodo, kad, jo manymu, priimant naujausią OTrT įstatymo pakeitimą, 
kuriame, be kita ko, numatytos vadinamosios „specialiųjų nacionalinės gynybos interesų 
sričiai priklausančios teritorijos“, kurios iš dalies sutapo su teritorijomis, priklausančiomis 
ES tinklui „Natura 2000“, pažeista SPAV direktyva. Pasak pareiškėjo, nurodytas OTrT 
įstatymo pakeitimas priimtas neatlikus strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV), t. y. 
neįvykdžius tokiems planams priimti nustatyto teisinio reikalavimo pagal SPAV direktyvą.
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Komisija pažymi, kad šis klausimas taip pat buvo keliamas kitoje peticijoje, t. y. peticijoje 
Nr. 1277/2008. Nekartodama visų savo ankstesniuose atsakymuose pateiktų komentarų ir 
pastabų, susijusių su šia peticija, Komisija norėtų dar kartą pasakyti, kad remiantis iš 
Vengrijos valdžios institucijų gauta informacija atrodo, jog prieš pateikiant minėtą OTrT 
įstatymo pakeitimą parlamentui priimti pagal teisėkūros procedūrą SPAV direktyvoje 
numatytas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) buvo atliktas. Vengrijos valdžios 
institucijos pateikė Komisijai išsamią informaciją apie taikytas procedūras, įskaitant 
informaciją apie visuomenės dalyvavimą rengiant minėtą pakeitimą. Remdamasi šiais 
duomenimis, Komisija nenustatė SPAV direktyvos taikymo pažeidimo.

Konkrečiai dėl vadinamųjų „specialiųjų nacionalinės gynybos interesų sričiai priklausančių 
teritorijų“, kurios iš dalies sutampa su teritorijomis, priklausančiomis ES tinklui 
„Natura 2000“, numatymo, Komisijos supratimu, įtraukti šias teritorijas į minėtą OTrT 
įstatymo pakeitimą pasiūlyta vėlesnėje sprendimų priėmimo procedūros stadijoje, t. y. jau 
parengus SPAV direktyvos 5 straipsnyje reikalaujamą aplinkos apsaugos ataskaitą ir baigus 
konsultacijas su visuomene. Komisijos supratimu, prieš įtraukiant šias teritorijas į OTrT 
įstatymo pakeitimą nebuvo nei atnaujinta ir (arba) patikslinta aplinkos apsaugos ataskaita, nei 
surengtos papildomos konsultacijos su visuomene. Šiuo atžvilgiu Komisija pažymi, kad nors 
SPAV direktyvoje aiškiai nereikalaujama dėl plano rengimo metu padarytų pakeitimų 
atitinkamai pakeisti ir aplinkos apsaugos ataskaitą; vis dėlto logiška manyti, kad, atsižvelgiant 
į direktyvos tikslus, tokie pakeitimai turi būti vertinami, kaip apibrėžta 5 straipsnyje, jei jie 
patys susiję su svarbiu poveikiu aplinkai, kuris dar nebuvo įvertintas.

Vis dėlto kalbant apie „specialiųjų nacionalinės gynybos interesų sričiai priklausančių 
teritorijų“ numatymą, Komisija nenustatė galimo svarbaus dar neįvertinto poveikio aplinkai, 
dėl kurio būtų reikėję atnaujinti ir (arba) patikslinti SPAV. Šiuo atžvilgiu Komisija pažymi, 
kad ES gamtos direktyvose neatmetama galimybė, jog „Natura 2000“ teritorijų dalys būtų 
paskelbtos karinėmis teritorijomis, kurias valdytų atitinkami kariniai organai. Be abejo, šiose 
teritorijose taip pat turi būti laikomasi teisinės apsaugos režimo, taikomo pagal ES gamtos 
direktyvas. Be to, Komisija taip pat norėtų pranešti Komitetui, kad, remiantis iš Vengrijos 
valdžios institucijų gauta informacija, nuostata dėl „specialiųjų nacionalinės gynybos interesų 
sričiai priklausančių teritorijų“ paskelbimo išimtinai susijusi su jau egzistuojančiomis karinių 
interesų srities teritorijomis, kitaip tariant, ji neapibrėžia investicijų projektų, kurie bus 
įgyvendinami ateityje. Valdžios institucijos nurodė, kad pakeitimas dėl karinių teritorijų 
numatymo įtrauktas į OTrT įstatymą siekiant išvengti su skirtingais tikslais susijusios 
papildomos esamų karinių teritorijų plėtros. Iš paaiškinimų, kuriuos pateikė valdžios 
institucijos, taip pat aiškėja, kad „Natura 2000“ teritorijoms, kuriose paskelbtos „specialiųjų 
nacionalinės gynybos interesų sričiai priklausančios teritorijos“, ir toliau taikomas Buveinių 
direktyvos 6 straipsnyje apibrėžtas teisinės apsaugos režimas.

Kalbėdamas apie Kánya kalno (Telkibánya) teritorijos numatymą, peticijos pateikėjas teigia, 
kad tuo pažeidžiama ne tik minėta SPAV direktyva, bet ir keli kiti ES aplinkosaugos teisės 
aktai, įskaitant Paukščių ir Buveinių direktyvas, PAV direktyvą, Direktyvą dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su aplinkosaugos informacija, taip pat ir atitinkamos Orhuso 
konvencijos nuostatos.

Atsakydama į šiuos teiginius, Komisija visų pirma norėtų dar kartą pabrėžti, kad 
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„Natura 2000“ teritorijų dalių priskyrimas karinių organų naudojamoms gynybos interesų 
sričiai priklausančioms teritorijoms savaime nėra ES direktyvų pažeidimas. Reikėtų pažymėti, 
jog nėra siekiama, kad tinklas „Natura 2000“ būtų visiškai uždarų draustinių sistema, todėl 
įvairiapusis teritorijų naudojimas (įskaitant karinę veiklą) – vienas iš pagrindinių tinklo 
ypatumų.

Antra, kalbant apie teiginį dėl PAV direktyvos pažeidimo, reikėtų pažymėti, kad direktyvos 
taikymo sritis apima konkrečius projektus (t. y. tuos, kurie išvardyti šios direktyvos I ir II 
prieduose), kurie gali daryti svarbų poveikį aplinkai. Vis dėlto Kánya kalno (Telkibánya) 
teritorijos priskyrimas „specialiųjų nacionalinės gynybos interesų sričiai priklausančioms 
teritorijoms“ nėra projektas pagal PAV direktyvą. Dėl to šiuo atveju PAV direktyva nėra 
svarbi.

Remdamasis PAV direktyva, peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad minėta teritorija šiuo 
metu yra privati nuosavybė, pagal žemės registrą priskiriama miškų ūkio paskirties žemei, 
todėl dabartinis teritorijos naudojimas karinėms reikmėms yra neteisėtas ir pažeidžia keletą
nacionalinių įstatymų. Peticijos pateikėjo nuomone, išankstinė sąlyga šiai teritorijai 
perklasifikuoti į „specialiųjų nacionalinės gynybos interesų sričiai priklausančią teritoriją“
pagal OTrT įstatymo pakeitimą būtų kaimo valdų restruktūrizavimas, o ši projektų rūšis kaip 
tik ir nurodyta PAV direktyvos II priede.

Šiuo konkrečiu klausimu Komisija norėtų pabrėžti, kad ji nėra pajėgi ištirti, ar dabartinis 
teritorijos naudojimas karinėms reikmėms atitinka susijusių nacionalinių įstatymų 
reikalavimus, ir nuspręsti, kokios rūšies naudojimas teisėtas arba neteisėtas pagal nacionalinę 
teisę. Komisija pažymi, kad toks tyrimas gali būti bylų nagrinėjimo nacionaliniuose teismuose 
dalis, o iš ankstesnių peticijos pateikėjo laiškų matyti, kad šiuo metu Budapešto miesto teisme 
iš tiesų tebesitęsia bylos, apimančios šiuos klausimus, nagrinėjimas.

Dėl nuorodos į Direktyvą dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką, 
Komisija pažymi, kad ši direktyva apima nuostatas dėl teisės susipažinti su informacija 
pateikus prašymą (įskaitant išimtis, kai toks prašymas gali būti atmestas) ir dėl informacijos 
aplinkosaugos klausimais platinimo. Dėl tariamo šios direktyvos pažeidimo Kánya kalno 
(Telkibánya) priskyrimo atveju, Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjas nepateikė 
informacijos, rodančios, jog kompetentingos nacionalinės institucijos būtų neteisėtai 
atsisakiusios patenkinti kokį nors prašymą susipažinti su informacija apie aplinką. Vis dėlto 
remdamasi peticija Komisija negalėjo nustatyti galimų šios direktyvos pažeidimų.

Galiausiai, kiek tai susiję su nuoroda į Orhuso konvenciją, reikėtų pažymėti, kad atsižvelgiant 
į tai, jog tai tarptautinė konvencija, Komisija neturi galių spręsti, ar pažeistos jos nuostatos.
Įsteigtas Konvencijos atitikties komitetas, kuris ir gali kelti tokius klausimus. Vis dėlto ES 
lygmeniu galioja dvi Orhuso konvencijos nuostatas įgyvendinančios direktyvos: visų pirma 
Direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką 
(nurodyta pirmiau) ir Direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam 
tikrus su aplinka susijusius planus ir programas, kuria, inter alia, iš dalies pakeista PAV 
direktyva, perkeliant į ją Orhuso konvencijoje numatytą nuostatą dėl teisės kreiptis į teismus 
dėl projektų, kuriems taikoma poveikio aplinkai vertinimo procedūra (žr. PAV direktyvos su 
pakeitimais 10a straipsnį). Vis dėlto, kaip paaiškinta pirmiau, neatrodo, kad PAV direktyva 
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nagrinėjamu atveju būtų svarbi, be to, Komisija taip pat nenustatė kokių nors galimų 
Direktyvos dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką pažeidimų.

Išvados

Išnagrinėjusi visą peticijos pateikėjo pateiktą informaciją ir papildomą Vengrijos valdžios 
institucijų pateiktą informaciją, Komisija nenustatė galimo atitinkamų ES aplinkosaugos 
teisės aktų pažeidimo įrodymų, susijusių su iškeltais klausimais.

Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad 2009 m. spalio 3 d. peticijos pateikėjo atsiųstame 
papildomame laiške, kuriame reiškiama kritika dėl Komisijos vykdyto jo skundo tyrimo, 
nepateikta jokios naujos informacijos, kuri galėtų paskatinti Komisiją pakeisti savo nuomonę 
dėl gautų išvadų. Komisija atkreipia dėmesį į peticijos pateikėjo nepasitenkinimą Komisijos 
tyrimo rezultatais. Vis dėlto ji mano, kad nagrinėdama skundą ji veikė visiškai laikydamasi 
tinkamo administravimo kodekso ir vidaus tvarkos taisyklių.“


