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Betreft: Verzoekschrift 1277/2008, ingediend door Zsák Ferenc Tibor en Vicze Csilla 
(Hongaarse nationaliteit), namens resp. de Natuurbeschermingsvereniging Oost-
Hongarije en de Burgerbeweging voor de Mecsek-heuvels, over het geplande 
militaire radarstation in de Tubes-heuvels

Verzoekschrift 0365/2009, ingediend door Tamás Perlaki (Hongaarse 
nationaliteit), over het aanwijzen van het beschermde Natura 2000-gebied 
Telkibánya/Kányaberg als een gebied dat van belang is voor de landsverdediging

1. Samenvatting van verzoekschrift 1277/2008

Indieners protesteren tegen de voorgenomen aanleg van een militair radarstation in de Tubes-
heuvels. Zij stellen dat de Hongaarse regering bij de vaststelling van wetgeving in verband 
met de planning van het radarstation Europese wetgeving heeft geschonden, met name 
Richtlijn 2001/42/EG (richtlijn strategische milieubeoordeling, "SEA"-richtlijn), Richtlijn 
92/43EEG (Habitatrichtlijn), Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 200/60/EG 
(Kaderrichtlijn water). Indieners verzoeken het Europees Parlement ervoor te zorgen dat de 
communautaire wetgeving wordt nageleefd en dat onherstelbare milieuschade wordt 
voorkomen.

Samenvatting van verzoekschrift 365/2009

Indiener bekritiseert de beslissing van de Hongaarse overheden om het gebied 
Telkibánya/Kányaberg aan te wijzen als een gebied dat van belang is voor de 
landsverdediging. Indiener stelt dat dit gebied een beschermd Natura 2000-gebied zou moeten 
zijn, en tevens Speciale Beschermingszone krachtens de Vogelrichtlijn. Volgens indiener is 
tot het aanwijzen van het gebied Telkibánya/Kányaberg als militair gebied besloten zonder 
passende rechtvaardiging en is deze beslissing in strijd met de communautaire wetgeving (in 
het bijzonder Richtlijn 92/43/EG, Richtlijn 79/409/EG en Richtlijn 85/337/EG). Indiener stelt 
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dat deze beslissing het gebruik van het land en het bos voor militaire doeleinden legaliseert. 
Hij neemt aanstoot aan de schadelijke gevolgen van dergelijke activiteiten voor het milieu 
alsmede ten aanzien van de beperking van de publieke toegang tot de documenten die verband 
houden met de beslissing om het gebied aan te wijzen als een gebied dat van belang is voor de 
landsverdediging.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1277/2008: Ontvankelijk verklaard op 19 februari 2009.
Verzoekschrift 0365/2009: Ontvankelijk verklaard op 18 juni 2009. 

De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009:

Het verzoekschrift

Het gaat indieners om de wijziging van de Hongaarse Wet ruimtelijke ordening (Besluit 
XXVI van 2003) van vorig jaar waarbij onder meer "gebieden van bijzonder belang voor de 
landsverdediging" werden aangewezen in delen van het land die tot het Natura 2000-netwerk 
behoren. Indieners beweren dat deze nieuwe wetgeving werd aangenomen zonder dat een 
strategische milieubeoordeling (SMO) had plaatsgevonden en dat de autoriteiten daarom hun 
verplichtingen ingevolge de Richtlijn 2001/42/EG1 niet zijn nagekomen. Ook beweren 
indieners dat inbreuk is gemaakt op de bepalingen van het Verdrag van Aarhus, omdat er geen 
openbare raadpleging heeft plaatsgevonden tijdens de voorbereiding van de nieuwe 
wetgeving. Volgens indieners hebben de Hongaarse autoriteiten met de aanwijzing van 
"gebieden van bijzonder belang voor de landsverdediging" ook inbreuk gemaakt op de 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG2 en de Vogelrichtlijn 79/409/EEG3. Indieners wijzen bovendien 
op een geplande militaire radarpost in de Tubes-heuvels, die deel uitmaken van de "Mecsek"-
een Speciale beschermingszone en Plaats van communautair belang, waarvoor naar verluidt 
toestemming zou zijn gegeven zonder een passende beoordeling, zoals artikel 6, lid 3, van de 
Habitatrichtlijn vereist. Volgens indieners kan deze militaire radarpost significante nadelige 
gevolgen hebben voor de betrokken Natura 2000-gebieden. Daar komt bij dat de autoriteiten 
met de goedkeuring van dit project ook inbreuk hebben gemaakt op de Kaderrichtlijn water, 
2000/60/EG4, omdat het bewuste gebied in het hart ligt van een beschermd waterwingebied 
voor de stad Pécs, gelegen in de Mecsek, een karstachtig afwateringsgebied. Indieners 
beweren dat het bewuste project significante nadelige gevolgen kan hebben voor dit 
beschermde waterwingebied.

Indieners hebben tevens bij de Commissie een afzonderlijke klacht ingediend over de in dit 
verzoekschrift aan de orde gestelde kwesties.
                                               
1 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30).
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).
3 Richtlijn 79/409/EG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103 van 
25.4.1979, blz. 1).
4 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).
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Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Gestelde inbreuk op de SME-richtlijn bij de goedkeuring van de bewuste wijziging van de Wet 
ruimtelijke ordening

Het doel van de SME-richtlijn is ervoor te zorgen dat de milieugevolgen van bepaalde 
plannen en programma's in de voorbereidingsfase worden onderkend en geëvalueerd, alvorens 
die plannen worden goedgekeurd. De richtlijn is van toepassing op plannen en programma's 
die significante gevolgen kunnen hebben voor het milieu, alsook de wijzigingen daarvan, die 
door een instantie worden opgesteld en/of vastgesteld om middels een wetgevingsprocedure te 
worden vastgesteld, en die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn 
voorgeschreven. Ingevolge artikel 3, lid 2, onder a), van de richtlijn wordt een 
milieubeoordeling uitgevoerd op alle plannen en programma's die "voorbereid worden met 
betrekking tot [...] ruimtelijke ordening of grondgebruik en die het kader vormen voor de 
toekenning van toekomstige vergunningen voor de in bijlagen I en II bij Richtlijn 85/337/EEG 
genoemde projecten.". Hetzelfde geldt voor de goedkeuring van plannen en programma's die 
gevolgen kunnen hebben voor de door de Habitatrichtlijn beschermde gebieden, waarvoor 
ingevolge ook die richtlijn een beoordeling is vereist.

De bewuste wijziging van de Wet ruimtelijke ordening lijkt wel onder de definitie te vallen 
van "plannen en programma's" in de zin van de SME-richtlijn. Daarom hadden de bevoegde 
Hongaarse autoriteiten in principe een strategische milieubeoordeling moeten uitvoeren, 
overeenkomstig de voorschriften van die richtlijn, voordat de wijziging door het Hongaarse 
parlement zou worden aangenomen.

Gestelde inbreuk op het Verdrag van Aarhus bij de goedkeuring van de bewuste wijziging van 
de Wet ruimtelijke ordening

Met betrekking tot het Verdrag van Aarhus merkt de Commissie op dat het hier om een 
internationaal milieuverdrag gaat dat is opgesteld onder auspiciën van de economische 
commissie van de Verenigde Naties voor Europa (UNECE). De Europese Unie heeft dit 
verdrag in 2005 geratificeerd en het maakt momenteel onderdeel uit van de 
Gemeenschapswetgeving. Ten aanzien van de deelname van het publiek aan besluitvorming 
op milieugebied is het verdrag ten uitvoer gelegd in Richtlijn 2003/35/EG, die de MEB-
richtlijn 85/337/EEG1, wijzigt. De gewijzigde MEB-richtlijn is in deze zaak echter niet 
relevant, omdat, zoals reeds gezegd, de bewuste wijziging van de Wet ruimtelijke ordening 
onder de werkingssfeer valt van de SME-richtlijn en niet die van de MEB-richtlijn. De 
openbare raadpleging gedurende de voorbereiding van deze nieuwe wetgeving moest 
plaatsvinden overeenkomstig de desbetreffende voorschriften van de SME-richtlijn (de 
artikelen 6, 8 en 9). Ingevolge deze richtlijn moet het ontwerpplan of -programma dat aan een 
milieubeoordeling moet worden onderworpen, ter inzage worden gegeven aan de autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor het milieu en aan het publiek. De autoriteiten en het publiek 
moeten de gelegenheid krijgen om vóór de vaststelling of vóór de onderwerping aan de 
wetgevingsprocedure van het plan of programma hun mening over het ontwerpplan of -

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1i985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40).
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programma (artikel 6) kenbaar te maken. Met de door de betrokken autoriteiten en het publiek 
gegeven meningen wordt door de bevoegde autoriteiten bij de voorbereiding van het plan of 
het programma en vóór de vaststelling ervan rekening gehouden (artikel 8). Wanneer een plan 
of programma is vastgesteld, dienen de verantwoordelijke autoriteiten alle geraadpleegde 
partijen hiervan in kennis te stellen (artikel 9).

Uit de bij het verzoekschrift gevoegde informatie blijkt dat voornoemde bepalingen van de 
SME-richtlijn inzake inspraak van het publiek bij de voorbereiding van de bewuste wijziging 
van de Wet ruimtelijke ordening niet volledig zijn nageleefd.

Gestelde inbreuken op de Habitatrichtlijn 92/43/EEG en de Vogelrichtlijn 79/409/EEG bij de 
goedkeuring van de bewuste wijziging van de Wet ruimtelijke ordening

Wat de Habitat- en Vogelrichtlijnen betreft, is van belang dat het Natura 2000-netwerk niet 
bedoeld is als een stelsel van volledig afgesloten reservaten, en dat multifunctioneel gebruik 
(waaronder ook militaire activiteiten) van deze gebieden een van de essentiële kenmerken is 
van het netwerk. Het enkele feit daarom dat bepaalde delen van enkele Natura 2000-gebieden 
zijn aangewezen als "gebieden van bijzonder belang voor de landsverdediging" is geen 
inbreuk op voornoemde richtlijnen. Deze richtlijnen sluiten niet uit dat Natura 2000-gebieden 
als militair gebied worden aangewezen en worden beheerd door bevoegde militaire instanties. 
Evenmin wordt de aanleg van militaire faciliteiten, waaronder radarposten, in Natura 2000-
gebieden uitgesloten, mits de desbetreffende vereisten ingevolge artikel 6, leden 3 en 4, van 
de Habitatrichtlijn worden gerespecteerd.

Gestelde inbreuken op de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water met betrekking tot de 
geplande militaire radarpost op Tubes-heuvel

De Tubes-heuvel maakt deel uit van twee Natura 2000-gebieden: de "Mecsek", een 
Bijzondere beschermingszone (ref. HUDD10007) en tevens Gebied van communautair belang 
(ref. HUDD20030). Daarom moet elk voor plan of project dat niet direct verband houdt met 
of noodzakelijk is voor het beheer van deze gebieden, maar dat wel significante gevolgen kan 
hebben voor een dergelijk gebied, een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen 
voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen. De bij het 
verzoekschrift gevoegde informatie geeft aan dat een dergelijke beoordeling in dit geval niet 
heeft plaatsgevonden, ondanks de mogelijk nadelige gevolgen van dit project voor de 
betrokken Natura 2000-gebieden.

Ten aanzien van de Kaderrichtlijn water merkt de Commissie op dat het een van de 
doelstellingen van deze richtlijn is te zorgen voor goede kwaliteit van het water dat als 
drinkwater wordt gebruikt. Artikel 7 van de richtlijn noemt de verplichtingen met betrekking 
tot de bescherming van waterwingebieden. De bevoegde autoriteiten dienen er dus voor te 
zorgen dat wanneer zij toestemming geven voor specifieke projecten, alle noodzakelijke 
maatregelen zijn genomen om vervuiling en bederf van de beschermde drinkwaterbronnen die 
door dat project kunnen worden aangetast, te vermijden.

Conclusies

Aan de hand van de ontvangen informatie heeft de Commissie de kwestie van de toepassing 
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van de betrokken EU-milieuwetgeving onder de in het verzoekschrift beschreven 
omstandigheden rechtstreeks bij de Hongaarse autoriteiten aangekaart.

De Hongaarse autoriteiten hebben de Commissie geantwoord en dat antwoord wordt thans 
bestudeerd om te bezien of de autoriteiten de betrokken EU-milieurichtlijnen hebben 
nageleefd.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften naar behoren op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen in deze zaak.

4. Antwoord van de Commissie op verzoekschrift 365/2009, ontvangen op 22 april 
2010

Indiener beweert dat een gebied (Telkibánya/Kánya-heuvels) dat tot de speciale 
beschermingszone Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel (ref. 
HUBN10007) behoort, dat uit hoofde van de Vogelrichtlijn1 is aangewezen als onderdeel van 
het Natura 2000-netwerk, illegaal voor militaire doeleinden wordt gebruikt. Volgens indiener 
heeft het voortdurende militaire gebruik van het gebied schadelijke gevolgen voor 
bovengenoemd Natura 2000-gebied en zijn daarom de bepalingen van de Habitatrichtlijn2 van 
de EU geschonden.

Indiener beweert tevens dat inbreuk is gepleegd op verschillende Europese milieurichtlijnen 
en het Verdrag van Aarhus ten aanzien van het recent goedgekeurde amendement op de 
Hongaarse nationale Wet ruimtelijke ordening (hierna te noemen: de wijziging van de OTrT-
wet) waarbij onder meer “gebieden van bijzonder belang voor de landsverdediging” werden 
aangewezen in delen van het land die tot het Natura 2000-netwerk behoren. Indiener acht met 
name de aanwijzing van de Telkibánya/Kánya-heuvels als gebied van bijzonder belang voor 
de landsverdediging in strijd met bepaalde milieuwetten van de EU, waaronder de SME-
richtlijn3, de MER-richtlijn zoals gewijzigd4, de Vogel- en de Habitatrichtlijn, de richtlijn 
inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie5 en de relevante bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

In de eerste plaats wil de Commissie opmerken dat de kwesties die in het verzoekschrift aan 
de orde worden gesteld reeds grondig door de diensten van de Commissie zijn onderzocht 
naar aanleiding van een afzonderlijke klacht van indiener in oktober 2008. De klacht is in 

                                               
1 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand; PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7-25.
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna; PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7–50.
3 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's; PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30–37.
4 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 en 
Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003.
5 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad; PB L 41 van 14.2.2003, 
blz. 26.
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geregistreerd, onderzocht en indiener is per brief van 16 april 2009 en 1 juli 2009 naar 
behoren over de resultaten van de procedure geïnformeerd, met inbegrip van de hierop 
betrekking hebbende conclusies van de Commissie. Aangezien de Commissie geen inbreuk 
kon vaststellen van de betreffende EU-milieuwetgeving, is de klachtenprocedure in augustus 
2009 afgerond.

Met betrekking tot de specifieke kwesties die in het verzoekschrift aan de orde worden 
gesteld, maakt de Commissie de volgende opmerkingen.

- Gestelde inbreuk op de Habitatrichtlijn inzake het langdurige militaire gebruik van de 
Telkibánya/Kánya-heuvels:

Indiener beweert dat het vermeende langdurige militaire gebruik van het gebied blijvende 
schade oplevert voor het betreffende Natura 2000-gebied en dat hiermee artikel 6, lid 2, van 
de Habitatrichtlijn wordt geschonden.

De Commissie merkt op dat artikel 6, lid 2, van de Habitatrichtlijn bepaalt dat de lidstaten een 
algemeen stelsel voor de bescherming van Natura 2000-gebieden moeten opzetten om ervoor 
te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale 
beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten 
waarvoor de zones zijn aangewezen, voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van 
deze richtlijn, een significant effect zouden kunnen hebben.

Op basis van de door indiener verstrekte informatie, heeft de Commissie de Hongaarse 
autoriteiten om meer informatie verzocht over de maatregelen die zijn genomen uit hoofde 
van artikel 6, lid 2, van de Habitatrichtlijn, teneinde een verslechtering van de habitats en een 
aanzienlijke verstoring van de soorten in het gebied te voorkomen. Zij heeft in het bijzonder 
informatie opgevraagd met betrekking tot het huidige militaire gebruik van het gebied, 
evenals de mogelijk negatieve gevolgen ervan voor de samenhang van het betreffende Natura 
2000-gebied.

Volgens de informatie die de Commissie van de Hongaarse autoriteiten heeft ontvangen, voert 
de militaire transmissiebasis die op de Kánya-heuvels is gelegen, passieve taken uit met 
minimale gevolgen voor de natuurlijke omgeving. De autoriteiten hebben aangegeven dat de 
basis geen vervuilende stoffen uitstoot, noch een beperking vormt voor de tenuitvoerlegging 
en de verwezenlijking van de conservatiedoelstellingen van de richtlijn. De autoriteiten zijn 
van mening dat waarschuwing voor aanzienlijke problemen ten aanzien van de bescherming 
van de natuur als gevolg van het huidige militaire gebruik van het gebied (en met name de 
bosweg) ongegrond zijn. De autoriteiten hebben aangegeven dat er nooit meer dan 15 
personeelsleden tegelijkertijd op de transmissiebasis werken en dat zij slechts onderzoek 
doen, waarvoor weinig verkeer nodig is (tweemaal per dag 5 voertuigen). De autoriteiten
hebben daar tevens aan toegevoegd dat zij bereid zijn de mogelijkheid van verkeersrestricties 
in het gebied te overwegen.

Na bestudering van de door indiener en de nationale autoriteiten verstrekte informatie, heeft 
de Commissie niet kunnen vaststellen dat het huidige militaire gebruik van het gebied leidt tot 
verslechtering van de habitat of aanzienlijke verstoringen voor de in het gebied voorkomende 
vogelsoorten, op basis waarvan het gebied is opgenomen in het Natura 2000-netwerk. Daarom 
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kan de Commissie niet vaststellen dat sprake is van inbreuk op artikel 6, lid 2, van de 
Habitatrichtlijn.

Wat het stelsel voor bescherming van het betreffende Natura 2000-gebied betreft, begrijpt de 
Commissie dat de procedure voor het opstellen van een onderhoudsplan voor dit gebied, in 
overeenstemming met artikel 6, lid 1, van de Habitatrichtlijn, reeds van start was gegaan. In 
het kader van de voorbereidingen van dit plan diende een beoordeling van de risicofactoren, 
het voormalige en toekomstige gebruik van het gebied en een overzicht van de vogelpopulatie 
in het gebied te worden uitgevoerd.

- Gestelde inbreuk op diverse EU-milieurichtlijnen en het Verdrag van Aarhus inzake de 
goedkeuring van de wijziging op de OTrT-wet en de aanwijzing van de Telkibánya/Kánya-
heuvels als gebied van bijzonder belang voor de landsverdediging:

Indiener verwijst naar de gestelde inbreuk op de SME-richtlijn als gevolg van de goedkeuring 
van de wijziging op de OTrT-wet, waarbij onder meer “gebieden van bijzonder belang voor 
de landsverdediging” zijn aangewezen in delen van het land die tot het Natura 2000-netwerk 
behoren. Volgens indiener is die wijziging op de OTrT-wet aangenomen zonder dat een 
strategische milieubeoordeling (SMO) had plaatsgevonden en dat de autoriteiten daarom hun 
verplichtingen ingevolge de SME-richtlijn niet zijn nagekomen.

De Commissie merkt op dat deze kwestie tevens het onderwerp was van een ander 
verzoekschrift, namelijk verzoekschrift nr. 1277/2008. Zonder alle opmerkingen van de 
Commissie uit eerdere mededelingen te herhalen, wil de Commissie graag benadrukken dat uit 
de door de Hongaarse autoriteiten verstrekte informatie blijkt dat een strategische 
milieubeoordeling in de zin van de SME-richtlijn is uitgevoerd voordat het voorstel tot 
wijziging van bovengenoemde OTrT-wet voor de wetgevingsprocedure aan het Parlement 
werd voorgelegd. De Hongaarse autoriteiten hebben de Commissie gedetailleerde informatie 
verstrekt over de gevolgde procedures, met inbegrip van informatie over publieksparticipatie 
tijdens de voorbereiding van die wetswijziging. Aan de hand van deze informatie heeft de 
Commissie niet kunnen vaststellen dat de gestelde inbreuk bij de tenuitvoerlegging van de 
SME-richtlijn heeft plaatsgevonden.

Met name wat de aanwijzing van de zogenoemde “gebieden van bijzonder belang voor de 
landsverdediging” betreft, die gedeeltelijk overeenkomen met gebieden die tot het Natura 
2000-netwerk behoren, werd de opname van deze gebieden in voornoemde wijziging van de 
OTrT-wet, naar de Commissie begrijpt, pas op een later moment in het besluitvormingsproces 
voorgesteld, toen het, uit hoofde van artikel 5 van de SME-richtlijn verplichte, milieuverslag 
al was afgerond en het publiek al was geraadpleegd. Naar de Commissie begrijpt is de 
opname van deze gebieden in de wijziging van de OTrT-wet niet voorafgegaan door een 
update/herziening van de milieubeoordeling en een daaropvolgende raadpleging van het 
publiek. In dit verband merkt de Commissie op dat de SME-richtlijn weliswaar niet expliciet 
stelt dat veranderingen die tijdens het opstellen van een plan worden aangebracht moeten 
worden gevolgd door een aanpassing van de milieubeoordeling, maar dat een beoordeling van 
een dergelijke aanpassing uit hoofde van artikel 5, gezien de doelstellingen van de richtlijn, 
wel logisch is, indien de aanpassing aanzienlijke, nog niet eerder beoordeelde, milieugevolgen 
heeft.
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Wat de aanwijzing van "gebieden van bijzonder belang voor de landsverdediging" betreft, 
heeft de Commissie echter geen aanzienlijke, niet eerder beoordeelde gevolgen kunnen 
vaststellen die een update/herziening van de milieueffectbeoordeling zouden hebben 
gerechtvaardigd. In dit verband merkt de Commissie op dat de milieurichtlijnen van de EU de 
mogelijkheid om delen van Natura 2000-gebieden als militaire, door de bevoegde militaire 
organen te beheren gebieden aan te wijzen, niet uitsluiten. Uiteraard moet wel de uit hoofde 
van de EU-natuurbeschermingsrichtlijnen van toepassing zijnde rechtsbeschermingsregeling 
ten aanzien van die gebieden worden nageleefd. Dat gezegd hebbende, wil de Commissie de 
Commissie verzoekschriften erop attenderen dat de aanwijzing van "gebieden van bijzonder 
belang voor de landsverdediging" volgens de door de Hongaarse autoriteiten verstrekte 
informatie alleen betrekking heeft op bestaande gebieden van militair belang. Met andere 
woorden: het omvat geen in de toekomst uit te voeren investeringsprojecten. De autoriteiten
hebben aangegeven dat het doel van het aanwijzen van militaire gebieden in de OTrT bedoeld 
was om verdere ontwikkelingen met andere doeleinden op bestaande militaire gebieden te 
voorkomen. Ook blijkt uit de verduidelijkingen van de Hongaarse autoriteiten dat de 
rechtsbeschermingsregeling uit hoofde van artikel 6 van de Habitatrichtlijn van toepassing 
blijft op Natura 2000-gebieden waarbinnen "gebieden van bijzonder belang voor de 
landsverdediging" zijn aangewezen. 

Wat de aanwijzing van de Telkibánya/Kánya-heuvels betreft, beweert indiener dat deze 
aanwijzing niet alleen een inbreuk vormt op bovengenoemde SMB-richtlijn, maar tevens op 
verschillende andere EU-milieuwetten, waaronder de Vogel- en de Habitatrichtlijn, de MER-
richtlijn, de richtlijn inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en de relevante 
bepalingen van het Verdrag van Aarhus.

In antwoord op deze aantijgingen, wil de Commissie allereerst nogmaals onderstrepen dat de 
aanwijzing van delen van Natura 2000-gebieden als defensiegebieden die door militaire 
instanties worden gebruikt op zichzelf geen schending vormt van eerdergenoemde EU-
natuurbeschermingsrichtlijnen. Opgemerkt zij dat het Natura 2000-netwerk niet is bedoeld als 
systeem van volledig gesloten reservaten. Het multifunctionele gebruik van de gebieden (met 
inbegrip van militaire activiteiten) is een van de fundamentele eigenschappen van het 
netwerk.

In de tweede plaats zij opgemerkt, met betrekking tot de schending van de MER-richtlijn, dat 
het toepassingsgebied van die richtlijn specifieke projecten omvat (met andere woorden, de 
projecten genoemd in bijlagen I en II van de richtlijn) die significante milieueffecten kunnen 
hebben. De aanwijzing van de Telkibánya/Kánya-heuvels als "gebieden van bijzonder belang 
voor de landsverdediging" is echter geen project in de zin van de MER-richtlijn. Daarom is de 
MER-richtlijn voor deze zaak niet relevant.

Met betrekking tot de toepasselijkheid van de MER-richtlijn, beweert indiener tevens dat het 
betreffende gebied momenteel een particulier terrein is dat volgens het kadaster een
"bosgebied" is. Het huidige militaire gebruik van het gebied is dan ook illegaal en bovendien 
een inbreuk op verschillende nationale wetten. Indiener is van mening dat een ruilverkaveling 
nodig is, als voorwaarde voor de herclassificatie van dit gebied als gebied van bijzonder 
belang voor de landsverdediging, overeenkomstig de wijziging van de OTrT-wet. 
Ruilverkaveling wordt namelijk wel als een van de projecten in bijlage II van de MER-
richtlijn genoemd.
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Met betrekking tot deze specifieke kwestie wil de Commissie graag benadrukken dat zij niet 
in de positie is te onderzoeken of het voortdurende militaire gebruik van het betreffende 
gebied overeenstemt met de vereisten van de relevante nationale wetten en te bepalen welk 
soort gebruik in de zin van het nationale recht wettig of onwettig is. De Commissie merkt op 
dat een dergelijk onderzoek mogelijk aan een nationale rechter moet worden voorgelegd. Een 
eerder verzoekschrift van indiener lijkt aan te geven dat er inderdaad een juridische procedure 
over deze vraagstukken is aangespannen bij het hof in Boedapest.

Met betrekking tot de richtlijn inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie merkt 
de Commissie op dat deze richtlijn bepalingen bevat inzake de toegang tot milieu-informatie 
op verzoek (met inbegrip van uitzonderingen indien een dergelijk verzoek wordt afgewezen) 
en de verspreiding van milieu-informatie. Met betrekking tot de gestelde inbreuk op deze 
richtlijn ten aanzien van de aanwijzing van de Telkibánya/Kánya-heuvels, merkt de 
Commissie op dat indiener geen informatie heeft verstrekt waaruit blijkt dat een verzoek om 
toegang tot milieu-informatie onrechtmatig door de bevoegde nationale autoriteiten is 
geweigerd. Aan de hand van het verzoekschrift kan de Commissie dus geen mogelijk inbreuk 
op deze richtlijn vaststellen.

Tenslotte moet, met betrekking tot de verwijzing naar het Verdrag van Aarhus, worden 
opgemerkt dat de Commissie, aangezien dit een internationaal verdrag is, niet bevoegd is 
vermeende inbreuken op de bepalingen van dat verdrag te onderzoeken. Er is een 
nalevingscommissie voor het verdrag die dergelijke kwesties aan de orde kan stellen. Op EU-
niveau zijn er echter twee richtlijnen die diverse aspecten van het Verdrag van Aarhus ten 
uitvoer leggen; met name bovengenoemde Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en Richtlijn 2003/35/EG inzake inspraak van het publiek in het 
besluitvormingsproces rondom milieuzaken die onder meer de MER-richtlijn heeft gewijzigd 
door bepalingen uit het Verdrag van Aarhus toe te voegen betreffende toegang tot de rechter 
bij projecten waarvoor een milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd (zie artikel 10a 
van de gewijzigde MER-richtlijn). Zoals hierboven aangegeven, lijkt de MER-richtlijn echter 
niet relevant voor de onderhavige zaak en heeft de Commissie geen inbreuk op de Richtlijn 
inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie kunnen vaststellen.

Conclusies

Aan de hand van alle door indiener en de Hongaarse autoriteiten verstrekte informatie, heeft 
de Commissie, met betrekking tot de aan de orde gestelde zaken, geen bewijs kunnen vinden 
van een mogelijke inbreuk op de relevante EU-milieuwetgeving.

De Commissie wijst er ook op dat de aanvullende brief van indiener van 3 oktober 2009, 
waarin kritiek wordt geuit op de procedure die de Commissie heeft gevolgd bij de 
behandeling van zijn klacht, geen nieuwe informatie bevat die de Commissie reden geven 
haar standpunt ten aanzien van de resultaten van het onderzoek te wijzigen. De Commissie 
neemt nota van het feit dat indiener ontevreden is met de resultaten van het onderzoek van de 
Commissie. Zij is echter van mening dat zij volledig in overeenstemming met de code voor 
correct bestuurlijk gedrag en haar interne procedures betreffende de afhandeling van klachten 
heeft gehandeld.


