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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1277/2008, którą złożyli Zsák Ferenc Tibor i Vicze Csilla (Węgry),
w imieniu Wschodniowęgierskiego Stowarzyszenia Ochrony Przyrody oraz 
Obywatelskiej Grupy Działania ze Wzgórz Mecsek, w sprawie planowanego 
zlokalizowania wojskowej stacji radarowej na wzgórzu Tubes

Petycji 0365/2009, którą złożył Tamás Perlaki (Węgry), w sprawie 
wyznaczenia obszaru chronionego sieci Natura 2000 Telkibánya/Wzgórze 
Kánya jako strefy mającej znaczenie z punktu widzenia obrony narodowej

1. Streszczenie petycji 1277/2008

Składający petycję wyrażają sprzeciw wobec planowanej lokalizacji wojskowej stacji 
radarowej na wzgórzu Tubes, utrzymując, że przy opracowywaniu odnośnego prawodawstwa 
rząd węgierski naruszył prawo europejskie, a w szczególności dyrektywy: 2001/42/WE 
(dyrektywę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko), 92/43/EWG (dyrektywę 
siedliskową), 79/409/EWG (dyrektywę ptasią) i 2000/60/WE (ramową dyrektywę wodną). 
Składający petycję zwracają się do Parlamentu Europejskiego o zapewnienie zgodności
z prawem wspólnotowym i zapobieżenie nieodwracalnym szkodom w środowisku.

Streszczenie petycji 0365/2009

Składający petycję krytykuje decyzję władz węgierskich dotyczącą wyznaczenia obszaru 
Telkibánya/Wzgórze Kánya jako strefy mającej znaczenie z punktu widzenia obrony 
narodowej. Przekonuje on, że strefa ta powinna być obszarem chronionym sieci Natura 2000 
oraz obszarem specjalnej ochrony na mocy dyrektywy ptasiej. Według składającego petycję 
decyzja o zaklasyfikowaniu Telkibánya/Wzgórza Kánya jako terenu wojskowego została 
podjęta bez właściwego uzasadnienia i narusza prawodawstwo WE (w szczególności 
dyrektywę 92/43/WE, dyrektywę 79/409/WE i dyrektywę 85/337/WE). Składający petycję 
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uważa, że decyzja ta usankcjonuje wykorzystanie gruntu i lasu do celów wojskowych. Potępia 
on szkodliwy wpływ tego rodzaju działań na środowisko naturalne, jak również ograniczenie 
dostępu publicznego do dokumentów związanych z wytyczaniem terenu jako istotnego
z punktu widzenia obrony narodowej.

2. Dopuszczalność

Petycja 1277/2008: Petycja została uznana za dopuszczalną w dniu 19 lutego 2009 r.
Petycja 0365/2009: Petycja została uznana za dopuszczalną w dniu 18 czerwca 2009 r.

Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Petycja

Składający petycję odnoszą się do zmian dokonanych w ubiegłym roku w węgierskiej ustawie
o planowaniu przestrzennym (ustawa XXVI z 2003 r.), na mocy których między innymi 
wyznaczono „strefy mające znaczenie z punktu widzenia obrony narodowej” na obszarach 
kraju objętych siecią Natura 2000. Składający petycję twierdzą, że nowe przepisy zostały 
przyjęte bez dokonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SEA) i w związku
z tym władze nie wywiązały się z obowiązków wynikających z dyrektywy SEA 
2001/42/WE1. Składający petycję twierdzą również, że naruszono warunki konwencji
z Aarhus, ponieważ w trakcie opracowywania nowego prawodawstwa nie przeprowadzono 
konsultacji publicznych. Składający petycję utrzymują, że wyznaczając „strefy mające 
znaczenie z punktu widzenia obrony narodowej” władze węgierskie naruszyły również 
dyrektywę siedliskową 92/43/EWG2 oraz dyrektywę ptasią 79/409/EWG3. Ponadto składający 
petycję odnoszą się do planów umiejscowienia wojskowej stacji radarowej na wzgórzu 
Tubec, stanowiącym część obszaru specjalnej ochrony „Mecsek” i terenu mającego znaczenie 
dla Wspólnoty; plany te miałyby zostać zatwierdzone bez przeprowadzenia stosownej oceny 
wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Składający petycję utrzymują, że 
budowa radaru wojskowego może wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na integralność 
odnośnych obszarów Natura 2000. Ponadto składający petycję twierdzą, że zatwierdzając 
powyższy projekt władze naruszyły również ramową dyrektywę wodną 2000/60/WE4, 
ponieważ teren ten położony jest w samym środku chronionych źródeł wody pitnej dla miasta 
Pécs w zlewisku wód krasowych w górach Mecsek. Składający petycję uważają, że projekt 
ten może wywierać istotny niekorzystny wpływ na chronione źródła wody pitnej.

Wnieśli oni również odrębną skargę do Komisji w sprawach poruszonych w niniejszej petycji.

                                               
1 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, str. 30).
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7).
3 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103 z 

25.4.1979, str. 1).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r., ustanawiająca 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 1).
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Uwagi Komisji do petycji

Domniemane naruszenie dyrektywy SEA w związku z przyjęciem wspomnianych zmian do 
ustawy o planowaniu przestrzennym

Celem dyrektywy SEA jest zagwarantowanie, że na etapie przygotowania niektórych planów
i programów oraz przed ich przyjęciem zostaną określone i ocenione ich skutki. Dyrektywa 
ma zastosowanie do planów i programów, które mogą w istotny sposób oddziaływać na 
środowisko naturalne, jak również do ich zmian opracowywanych i przyjmowanych przez 
właściwe organy lub przygotowywanych przez właściwe organy do przyjęcia w procedurze 
legislacyjnej, gdy wymagają tego przepisy ustawodawcze, wykonawcze lub administracyjne. 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy SEA ocenę wpływu na środowisko przeprowadza się
w odniesieniu do wszystkich planów i programów „które są przygotowane dla […] planów 
zagospodarowania przestrzennego lub użytkowania gruntu i które ustalają ramy dla 
przyszłego zezwolenia na inwestycję, dotyczącego projektów wymienionych w załącznikach I
i II do dyrektywy 85/337/EWG”. To samo odnosi się do przyjęcia planów i programów 
mogących oddziaływać na obszary chronione na mocy dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG, 
która wymaga przeprowadzenia oceny.

Zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym, o której mowa, wydaje się podlegać definicji 
„planów i programów” objętych dyrektywą SEA. W związku z powyższym przed przyjęciem 
zmian przez parlament węgierski właściwe organy węgierskie powinny były z zasady 
przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania (SEA) zgodnie z wymogami dyrektywy.

Domniemane naruszenie konwencji z Aarhus w związku z przyjęciem wspomnianych zmian do 
ustawy o planowaniu przestrzennym

W związku z odniesieniem do konwencji z Aarhus Komisja zauważa, że stanowi ona 
międzynarodowe porozumienie w sprawie środowiska naturalnego opracowane pod 
auspicjami UNECE. Wspólnota Europejska ratyfikowała konwencję w 2005 r. i obecnie 
stanowi ona integralną część prawa wspólnotowego. W odniesieniu do udziału społecznego
w procesie decyzyjnym dotyczącym środowiska konwencja została wprowadzona w życie na 
mocy dyrektywy 2003/35/WE zmieniającej dyrektywę OOŚ 85/337/EWG1. Zmieniona 
dyrektywa OOŚ nie jest jednak właściwa w niniejszym przypadku, ponieważ, jak 
wspomniano powyżej, odnośna zmiana w ustawie o planowaniu przestrzennym objęta jest 
zakresem stosowania dyrektywy SEA, a nie dyrektywy OOŚ. Z tego względu konsultacje 
publiczne w trakcie przygotowywania nowego ustawodawstwa należało przeprowadzić 
zgodnie z odpowiednimi wymogami określonymi w dyrektywie SEA (art. 6, 8 i 9). Zgodnie
z tą dyrektywą projekt planu lub programu, który ma być poddany ocenie oddziaływania na 
środowisko, musi zostać udostępniony organom odpowiedzialnym za sprawy środowiska oraz 
opinii publicznej. Organy te i społeczeństwo muszą mieć możliwość wyrażenia swojej opinii 
na temat projektu planu lub programu przed jego przyjęciem lub poddaniem procedurze 
ustawodawczej (art. 6). Właściwe organy uwzględniają w trakcie przygotowywania planu lub 
programu oraz przed jego przyjęciem opinie wyrażone przez odpowiednie organy
i społeczeństwo (art. 8). Po przyjęciu planu lub programu odpowiednie organy powiadamiają 

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40)
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wszystkie strony, z którymi przeprowadzono konsultacje (art. 9). 

Informacje przekazane wraz z petycją wskazują, że wspomniane wyżej przepisy dyrektywy 
SEA dotyczące udziału społecznego nie były w pełni przestrzegane w trakcie 
przygotowywania odnośnych zmian w ustawie o planowaniu przestrzennym.

Domniemane naruszenie dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG oraz dyrektywy ptasiej 
79/409/EWG w związku z przyjęciem wspomnianych zmian do ustawy o planowaniu 
przestrzennym

W odniesieniu do dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej należy zauważyć, że sieć 
Natura 2000 nie została pomyślana jako system całkowicie zamkniętych rezerwatów 
przyrody, a zróżnicowane użytkowanie (obejmujące działalność wojskową) tych obszarów 
stanowi jedną z podstawowych cech sieci. Dlatego też sam fakt, że niektóre części obszaru 
objętego siecią Natura 2000 zostały uznane za „strefy mające znaczenie z punktu widzenia 
obrony narodowej” nie stanowi naruszenia wspomnianych dyrektyw. Dyrektywy te nie 
wykluczają możliwości uznania obszarów Natura 2000 za tereny wojskowe i zarządzania ich 
przez właściwe organy wojskowe. Nie wyklucza się też budowy obiektów wojskowych,
w tym stacji radarowych, na obszarach sieci Natura 2000 pod warunkiem przestrzegania 
stosownych wymogów przewidzianych w art. 6 ust. 3-4 dyrektywy siedliskowej. 

Domniemane naruszenie dyrektywy siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej w związku
z planem umiejscowienia wojskowej stacji radarowej na wzgórzu Tubec 

Wzgórze Tubec stanowi część obszaru objętego siecią Natura 2000: obszaru specjalnej 
ochrony „Mecsek” (ref. HUDD10007) i terenu „Mecsek” mającego znaczenie dla Wspólnoty 
(ref. HUDD20030). Dlatego też, zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej każdy plan lub 
przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania 
terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, podlega odpowiedniej ocenie 
jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. Informacje 
przedłożone wraz z petycją wskazują, że w tym przypadku nie przeprowadzono takiej oceny 
pomimo możliwości szkodliwego oddziaływania projektu na wspomniany obszar Natura 
2000. 

W odniesieniu do ramowej dyrektywy wodnej Komisja zauważa, że jednym z celów 
dyrektywy jest zapewnienie dobrej jakości wód przeznaczonych do pozyskiwania wody 
pitnej. Artykuł 7 dyrektywy ustanawia obowiązki związane z ochroną źródeł wody pitnej.
W związku z tym zatwierdzając konkretne projekty, właściwe organy dbają o to, aby podjęte 
zostały wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia zanieczyszczenia i pogorszenia jakości 
chronionych źródeł wody pitnej, na które dany projekt może oddziaływać.

Wnioski

Na podstawie otrzymanych informacji Komisja poruszyła kwestię stosowania odpowiednich 
przepisów prawa UE w zakresie środowiska naturalnego związanych z okolicznościami 
wskazanymi w petycji bezpośrednio w władzami węgierskimi. 

Władze węgierskie udzieliły Komisji odpowiedzi i obecnie trwa jej ocena w celu 
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stwierdzenia, czy władze nie naruszyły stosownych dyrektyw UE w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego.

Komisja będzie na bieżąco informować Komisję Petycji o dalszym rozwoju sytuacji.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymania dnia 22 kwietnia 2010 r., na petycję 365/2009

Składający petycję stawia zarzuty o nielegalne wykorzystanie do celów wojskowych obszaru 
(Telkibánya/Wzgórze Kánya) należącego do obszaru specjalnej ochrony zwanego „Zempléni-
hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel” (nr ref. HUBN10007), który zgodnie
z dyrektywą ptasią1 został wyznaczony jako część sieci UE Natura 2000. Według 
składającego petycję ciągłe wykorzystywanie obszaru do celów wojskowych ma niszczący 
wpływ na wspomniany teren sieci Natura 2000, a zatem narusza właściwe wymogi dyrektywy 
siedliskowej UE2. 

Ponadto składający petycję twierdzi, że doszło do naruszenia różnych dyrektyw UE 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego i konwencji z Aarhus w związku z niedawno 
przyjętą zmianą węgierskiej ustawy o planowaniu przestrzennym (dalej zwaną zmianą ustawy 
OTrT), na mocy której, między innymi, wyznaczono tak zwane „strefy mające znaczenie
z punktu widzenia obrony narodowej”, pokrywające się częściowo z obszarami należącymi do 
sieci Natura 2000. Składający petycję odnosi się w szczególności do wyznaczenia 
Telkibánya/Wzgórza Kánya jako obszaru mającego szczególne znaczenie z punktu widzenia 
obrony narodowej, co według składającego petycję stanowi naruszenie szeregu przepisów UE
w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, w tym dyrektywy SEA3, zmienionej 
dyrektywy OOŚ4, dyrektyw ptasiej i siedliskowej, dyrektywy w sprawie publicznego dostępu 
do informacji dotyczących środowiska5 oraz właściwych przepisów konwencji z Aarhus.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Przede wszystkim Komisja chciałaby zauważyć, że sprawy poruszone w petycji były już 
przedmiotem szczegółowego dochodzenia przeprowadzonego przez służby Komisji po 
otrzymaniu od składającego petycję odrębnej skargi w 2008 r. Skarga została zarejestrowana
i zbadana, a składający petycję został należycie poinformowany o wyniku procedury, w tym
o właściwych wnioskach Komisji, w pismach z 16 kwietnia 2009 r. i 1 lipca 2009 r.
Zważywszy, że Komisja nie była w stanie stwierdzić żadnego potencjalnego naruszenia 

                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa; Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7–25.
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory; Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
3 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko; Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30–37.
4 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, zmieniona dyrektywą Rady 
97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. i dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 
2003 r.

5 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/13/EWG; Dz.U. L 41 z 
14.2.2003, s. 26.
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właściwego prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, skarga została 
zamknięta w sierpniu 2009 r.

W odniesieniu do konkretnych spraw, o których mowa w petycji, Komisja formułuje 
następujące uwagi.

- Rzekome naruszenie przepisów dyrektywy siedliskowej w związku z ciągłym 
wykorzystywaniem obszaru Telkibánya/Wzgórze Kánya do celów wojskowych:

Składający petycję twierdzi, że trwające i rzekomo nielegalne wykorzystywanie obszaru do 
celów wojskowych nieustannie niszczy odnośny obszar sieci Natura 2000, i w związku z tym 
wskazuje on na naruszenie art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej. 

Komisja zauważa, że zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie 
tworzą ogólny system ochrony obszarów sieci Natura 2000, na który składa się unikanie 
pogorszenia stanu siedlisk i niepokojenia gatunków, o ile to pogorszenie i niepokojenie może 
mieć znaczenie w świetle celów dyrektywy w zakresie ochrony.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja zwróciła się do 
władz Węgier o dalsze informacje dotyczące działań podjętych zgodnie z art. 6 ust. 2 
dyrektywy siedliskowej w celu uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk i znacznego 
niepokojenia gatunków na tym obszarze. Zwrócono się w szczególności o informacje 
dotyczące obecnego wykorzystania obszaru do celów wojskowych, w tym potencjalnych 
negatywnych skutków takiego wykorzystania dla integralności przedmiotowego obszaru sieci 
Natura 2000.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od władz Węgier wojskowa baza transmisyjna 
zlokalizowana na Wzgórzu Kánya wykonuje zadania pasywne o znikomym wpływie na 
otaczające ją środowisko naturalne. Władze oznajmiły, że placówka nie emituje substancji 
zanieczyszczających ani nie stanowi przeszkody dla wdrożenia i osiągnięcia celów dyrektywy 
związanych z ochroną. Według władz opinie wskazujące na znaczące problemy z ochroną 
przyrody wskutek obecnego wykorzystania obszaru do celów wojskowych (zwłaszcza 
wskutek użytkowania drogi leśnej) nie są dobrze uzasadnione. Władze oświadczyły, że 
maksymalna liczba osób pracujących równocześnie w bazie transmisyjnej nie przekracza 15
i że wykonują one jedynie działania badawcze, wymagające bardzo ograniczonego ruchu 
drogowego (tj. przejazdu 5 pojazdów dwa razy dziennie). Władze dodały również, że są 
gotowe zbadać możliwość wprowadzenia ograniczeń ruchu pojazdów na tym obszarze.

Po przeanalizowaniu informacji dostarczonych przez składającego petycję oraz dalszych 
informacji przedłożonych przez władze krajowe, Komisja nie mogła stwierdzić, że obecne 
wykorzystanie obszaru do celów wojskowych mogłoby doprowadzić do pogorszenia siedlisk 
lub znaczącego niepokojenia gatunków ptaków występujących na tym obszarze, które 
stanowiły podstawę jego włączenia do sieci Natura 2000. Komisja nie może zatem 
potwierdzić naruszenia art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej.

W odniesieniu do systemu ochrony odnośnego obszaru sieci Natura 2000 Komisja uznaje, że 
procedura sporządzenia planu zagospodarowania tego obszaru zgodnie z art. 6 ust. 1 
dyrektywy siedliskowej jest obecnie w toku. Uznaje się, że w ramach przygotowania tego 
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planu miała zostać przeprowadzona ocena czynników ryzyka, wcześniejszego i przyszłego 
wykorzystania terytorium oraz badanie ptasiej populacji występującej na tym obszarze. 

- Rzekome naruszenie różnych dyrektyw UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego 
oraz konwencji z Aarhus w związku z przyjęciem zmiany ustawy OTrT i wyznaczeniem 
Telkibánya/Wzgórza Kánya jako strefy mającej znaczenie z punktu widzenia obrony 
narodowej:

Składający petycję informuje o rzekomym naruszeniu przepisów dyrektywy SEA w związku
z przyjęciem niedawnej zmiany ustawy OTrT, na mocy której wyznaczono między innymi tak 
zwane „strefy mające znaczenie z punktu widzenia obrony narodowej” pokrywające się 
częściowo z obszarami należącymi do sieci Natura 2000 UE. Według składającego petycję 
wspomniana zmiana ustawy OTrT została przyjęta bez przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko (SEA), wymaganej przez prawo przed przyjmowaniem tego 
typu planów, zgodnie z dyrektywą SEA. 

Komisja zauważa, że sprawa ta była również przedmiotem innej petycji, tj. petycji
nr 1277/2008. Nie powtarzając wszystkich uwag i spostrzeżeń sformułowanych we 
wcześniejszym komunikacie związanym z tą petycją, Komisja chciałaby powtórzyć, że 
informacje otrzymane od władz Węgier wskazują na to, iż strategiczna ocena oddziaływania 
na środowisko (SEA) zgodna z dyrektywą SEA została zakończona przed przedłożeniem 
wspomnianej zmiany ustawy OTrT do zatwierdzenia przez parlament w drodze procedury 
legislacyjnej. Władze Węgier dostarczyły Komisji szczegółowe informacje dotyczące 
zrealizowanych następnie procedur, w tym informacje dotyczące udziału społeczeństwa na 
etapie przygotowania wspomnianej zmiany. Na tej podstawie Komisja nie była w stanie 
stwierdzić rzekomego uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku ze 
stosowaniem dyrektywy SEA.

Co się tyczy wyznaczenia tak zwanych „stref mających znaczenie z punktu widzenia obrony 
narodowej”, które częściowo pokrywają się z obszarami należącymi do sieci Natura 2000, 
Komisja uznaje, że włączenie tych obszarów do wspomnianej zmiany ustawy OTrT zostało 
zaproponowane dopiero na późniejszym etapie procedury podejmowania decyzji, gdy 
sprawozdanie dotyczące środowiska wymagane w art. 5 dyrektywy SEA zostało już 
zakończone i skonsultowano się ze społeczeństwem. Komisja uznaje, że włączenie tych 
obszarów do zmiany ustawy OTrT nie zostało poprzedzone zaktualizowaniem/zmianą 
sprawozdania dotyczącego środowiska ani późniejszymi konsultacjami ze społeczeństwem.
W tym kontekście Komisja zauważa, że choć dyrektywa SEA nie wymaga wprost, by po 
zmianach wprowadzanych do planu podczas jego przygotowywania następowała modyfikacja 
sprawozdania dotyczącego środowiska, w świetle celów dyrektywy logiczne jest uznanie, iż 
tego typu modyfikacja powinna być przedmiotem oceny zgodnie z art. 5, jeśli obejmuje ona 
znaczące oddziaływanie na środowisko naturalne, które nie zostało jeszcze poddane ocenie.

W odniesieniu do wyznaczenia „stref mających znaczenie z punktu widzenia obrony 
narodowej” Komisja nie była w stanie znaleźć możliwego znaczącego oddziaływania na 
środowisko naturalne, które nie zostało jeszcze poddane ocenie, a wymagałoby 
zaktualizowania/zmiany SEA. W tym kontekście Komisja zauważa, że dyrektywy 
przyrodnicze UE nie wykluczają możliwości wyznaczania części obszarów sieci Natura 2000 
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jako obszarów wojskowych zarządzanych przez właściwe organy wojskowe. Oczywiście 
system ochrony prawnej obowiązujący zgodnie z dyrektywami przyrodniczymi UE powinien 
być jednak stosowany także na tych obszarach. Po sformułowaniu powyższych uwag Komisja 
chciałaby także poinformować Komisję Petycji, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od 
władz Węgier, niszczenie „stref mających znaczenie z punktu widzenia obrony narodowej” 
odnosi się tylko i wyłącznie do obecnych stref mających znaczenie z punktu widzenia obrony 
narodowej, innymi słowy nie definiuje przedsięwzięć inwestycyjnych, które mają zostać 
wdrożone w przyszłości. Władze poinformowały, że wyznaczenie obszarów wojskowych
w OTrT miało na celu zapobiegnięcie dodatkowym inwestycjom realizującym inne cele na 
obecnych obszarach wojskowych. Ponadto z wyjaśnień przedstawionych przez władze 
wyraźnie wynika, że system ochrony prawnej ustanowiony w art. 6 dyrektywy siedliskowej 
pozostaje aktualny dla obszarów sieci Natura 2000 znajdujących się pod wpływem 
wyznaczonych „stref mających znaczenie z punktu widzenia obrony narodowej”. 

Co się tyczy wyznaczenia Telkibánya/Wzgórza Kánya, składający petycję twierdzi, że jest to 
naruszenie nie tylko wspomnianej wyżej dyrektywy SEA, lecz również szeregu innych 
przepisów UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, w tym dyrektyw ptasiej
i siedliskowej, dyrektywy OOŚ, dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska oraz przepisów konwencji z Aarhus.

W odpowiedzi na te oskarżenia Komisja chciałaby, po pierwsze, jeszcze raz podkreślić, że 
wyznaczenie części obszarów sieci Natura 2000 jako obszarów podporządkowanych funkcji 
obrony i wykorzystywanych przez organy wojskowe samo w sobie nie stanowi naruszenia 
przepisów przedmiotowych dyrektyw przyrodniczych UE. Należy zauważyć, że sieć Natura 
2000 nie musi być systemem całkowicie zamkniętych rezerwatów, a różnorodne 
wykorzystanie tych terenów (również do działalności wojskowej) to jedna z najważniejszych 
cech tej sieci.

Po drugie, co się tyczy wzmianki o naruszeniu przepisów dyrektywy OOŚ, należy zauważyć, 
że zakres stosowania tej dyrektywy obejmuje konkretne przedsięwzięcia (tj. przedsięwzięcia 
wymienione w załącznikach I i II do dyrektywy), które mogą w znaczący sposób oddziaływać 
na środowisko naturalne. Wyznaczenie Telkibánya/Wzgórza Kánya jako „strefy mającej 
znaczenie z punktu widzenia obrony narodowej” nie jest jednak przedsięwzięciem
w rozumieniu dyrektywy OOŚ. Dlatego dyrektywa OOŚ nie ma zastosowania
w przedmiotowej sprawie. 

W związku ze stosowaniem dyrektywy OOŚ składający petycję twierdzi również, że 
przedmiotowy obszar to obecnie własność prywatna sklasyfikowana jako obszar leśny
w rejestrze gruntów, a zatem obecne wykorzystanie tego obszaru do celów wojskowych jest 
niezgodne z prawem i narusza szereg ustaw krajowych. Według składającego petycję 
konieczny warunek ponownego sklasyfikowania tego obszaru jako strefy mającej znaczenie
z punktu widzenia obrony narodowej zgodnie ze zmianą ustawy OTrT stanowi 
restrukturyzację obszarów wiejskich, która faktycznie figuruje jako rodzaj przedsięwzięcia
w załączniku II do dyrektywy OOŚ. 

W odniesieniu do tej sprawy Komisja chciałaby podkreślić, że nie jest w stanie zbadać, czy 
obecne wykorzystanie obszaru do celów wojskowych pozostaje w zgodzie z wymogami 
właściwych przepisów krajowych ani stwierdzić, jaki rodzaj użytkowania jest zgodny lub 
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niezgodny z prawem krajowym. Komisja zauważa, że tego typu dochodzenie może być 
przedmiotem postępowania przed sądami krajowymi, a z wcześniejszych informacji 
przekazanych przez składającego petycję wynika, że postępowanie dotyczące tych spraw 
rzeczywiście toczy się przed Sądem Administracyjnym w Budapeszcie.

Co się tyczy nawiązania do dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska, Komisja zauważa, że dyrektywa ta zawiera przepisy dotyczące 
udostępniania na wniosek informacji dotyczących środowiska (w tym wyjątki, kiedy taki 
wniosek może zostać odrzucony), a także rozpowszechniania informacji dotyczących 
środowiska naturalnego. Co się tyczy rzekomego naruszenia przepisów przedmiotowej 
dyrektywy w związku z wyznaczeniem Telkibánya/Wzgórza Kánya, Komisja zauważa, że 
składający petycję nie dostarczył informacji wskazujących na to, by jakikolwiek wniosek
o udostępnienie informacji dotyczących środowiska został bezprawnie odrzucony przez 
właściwe władze krajowe. Na podstawie petycji Komisja nie może zatem stwierdzić 
potencjalnego naruszenia przepisów przedmiotowej dyrektywy.

Wreszcie, co się tyczy nawiązania do konwencji z Aarhus, należy zauważyć, że zważywszy, 
iż jest to konwencja międzynarodowa, Komisja nie jest uprawniona do zajmowania się 
rzekomym naruszeniem zawartych w niej postanowień. Istnieje komitet zgodności tej 
konwencji, który może rozstrzygać takie sprawy. Na szczeblu UE obowiązują jednak dwie 
dyrektywy, które wdrażają aspekty konwencji z Aarhus, mianowicie dyrektywa 2003/4/WE
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (o której mowa 
powyżej) i dyrektywa 2003/35/WE przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska, która, między innymi, 
zmieniła dyrektywę OOŚ, wprowadzając dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska ujętych w konwencji Aarhus w wypadku przedsięwzięć 
podlegających procedurze oceny oddziaływania na środowisko naturalne (zob. art. 10a 
zmienionej dyrektywy OOŚ). Jak jednak wyjaśniono wyżej, dyrektywa OOŚ nie wydaje się 
właściwa w przedmiotowej sprawie. Komisja nie była również w stanie stwierdzić żadnego 
potencjalnego naruszenia dyrektywy w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska.

Wnioski

Po dokonaniu oceny wszystkich informacji udostępnionych przez składającego petycję
i dodatkowych informacji otrzymanych od władz Węgier Komisja nie była w stanie znaleźć 
dowodów na potencjalne naruszenie właściwego prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego w odniesieniu do poruszonej sprawy. 

Ponadto Komisja zwraca uwagę na to, że dodatkowa korespondencja ze strony składającego 
petycję z dnia 3 października 2009 r., w której krytykuje on procedurę Komisji związaną
z badaniem skargi, nie zawiera żadnych nowych informacji, które mogłyby skłonić Komisję 
do zmiany opinii w sprawie wyciągniętych wniosków. Komisja odnotowuje niezadowolenie 
składającego petycję z wyniku dochodzenia Komisji. Mimo to Komisja uważa, że działała
w pełnej zgodności z kodeksem dobrego postępowania administracyjnego i ze swoimi 
wewnętrznymi procedurami dotyczącymi rozpatrywania skarg.


