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Ref.: Petiţia nr. 1277/2008, adresată de Zsák Ferenc Tibor şi Vicze Csilla, de 
cetăţenie maghiară, în numele Asociaţiei Ungaria de Est pentru protejarea 
naturii, respectiv Grupului de acţiune pentru dealurile Mecsek, privind 
planificarea amplasării unei staţii militare radar pe dealurile Tubes

Petiţia nr. 0365/2009, adresată de Tamás Perlaki, de cetăţenie maghiară, 
privind desemnarea ariei protejate Telkibánya/Kánya Hill din reţeaua 
Natura 2000 drept zonă de interes pentru securitatea naţională

1.   Rezumatul petiţiei nr. 1277/2008

 Petiţionarii protestează împotriva intenţiei de amplasare a unei staţii radar militare pe 
dealurile Tubes. Ei susţin că, la stabilirea legislaţiei ce ţine de planificarea staţiei radar, 
guvernul Ungariei a încălcat legislaţia europeană, şi anume Directiva 2001/42/CE (privind 
evaluarea efectelor asupra mediului), Directiva 92/43/CEE (Directiva „Habitate”), Directiva 
79/409/CEE (Directiva „Păsări”) şi Directiva 200/60/CE (Directiva-cadru privind apa). 
Petiţionarii solicită Parlamentului European să se asigure că legislaţia comunitară este 
respectată şi să împiedice efectele iremediabile asupra mediului.

Rezumatul petiţiei nr. 0365/2009

Petiţionarul critică decizia autorităţilor ungare de a desemna zona Telkibánya/Kánya Hill 
drept zonă de interes pentru securitatea naţională. Petiţionarul susţine că zona menţionată mai 
sus trebuie să fie arie protejată în cadrul reţelei Natura 2000 şi arie de protecţie specială, 
conform Directivei „Păsări”. Conform petiţionarului, zona Telkibánya/Kánya Hill a fost 
clasificată drept zonă militară fără o justificare corespunzătoare şi încalcă legislaţia CE (în 
special Directiva 92/43/CE, Directiva 79/409/CE şi Directiva 85/337/CE). Petiţionarul 
consideră că această decizie ar legitima utilizarea terenurilor şi a pădurilor în scopuri militare. 
El reclamă impactul nociv al acestor activităţi asupra mediului, precum şi restricţionarea 
accesului publicului la documentele privind desemnarea zonei drept zonă de interes pentru 
securitatea naţională.
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2. Admisibilitate

Petiţia nr. 1277/2008: declarată admisibilă la 19 februarie 2009. 
Petiţia nr. 1277/2009: declarată admisibilă la 18 iunie 2009. 

Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Petiţia

Petiţionarii fac referire la modificarea de anul trecut a Legii ungare privind planificarea 
teritorială (Legea XXVI din 2003) care, printre altele, a desemnat „zone de interes special 
pentru securitatea naţională” în regiuni ale teritoriului ţării incluse în reţeaua Natura 2000. 
Petiţionarii susţin că această nouă legislaţie a fost aprobată fără efectuarea unei evaluări 
strategice de mediu (ESM) şi că, prin urmare, autorităţile nu şi-au respectat obligaţiile ce le 
revin în temeiul Directivei 2001/42/CE1 (Directiva ESM). Petiţionarii susţin de asemenea că 
s-au încălcat termenii şi condiţiile Convenţiei de la Aarhus, pentru că în procesul de elaborare 
a noii legislaţii nu a fost inclusă o consultare publică. Petiţionarii susţin şi că, prin desemnarea 
unor „zone de interes special pentru securitatea naţională”, autorităţile ungare au încălcat 
Directiva „Habitate”, 92/43/CEE2, şi Directiva „Păsări”, 79/409/CEE3. În plus, petiţionarii au 
făcut referire la intenţia de amplasare a unei staţii radar militare pe dealurile Tubes, care fac 
parte din aria de protecţie specială (APS) „Mecsek” şi sunt un sit de importanţă comunitară 
(SCI), staţia fiind autorizată fără o evaluare corespunzătoare, aşa cum prevede articolul 6 
alineatul (3) din Directiva „Habitate”. Petiţionarii susţin că această staţie radar militară va 
avea un impact negativ semnificativ asupra integrităţii respectivelor situri Natura 2000. În 
plus, petiţionarii susţin că, prin aprobarea acestui proiect, autorităţile au încălcat prevederile 
Directivei-cadru privind apa, 2000/60/CE4, deoarece situl în cauză se află în centrul unei surse 
protejate de apă potabilă pentru oraşul Pécs din zona carstică de captare a apei din Mecsek. 
Petiţionarii consideră că proiectul în cauză poate avea efecte adverse semnificative asupra 
acestei surse protejate de apă potabilă.

De asemenea, petiţionarii au transmis Comisiei o plângere separată privind problemele 
ridicate în petiţie.

                                               
1 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 

privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (JO L 197, 
21.7.2001, p. 30),

2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică JO L 206 22.07.92 p. 7.

3 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 103, 25.4.1979, p. 1).

4 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 
22.12.2000, p. 1).
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Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Presupusa încălcare a Directivei ESM în adoptarea amendamentului în cauză la Legea 
planificării teritoriale

Scopul Directivei ESM este acela de a asigura identificarea şi evaluarea consecinţelor de 
mediu ale anumitor planuri şi programe, în faza de elaborare şi înainte de adoptarea acestora.
Această directivă se aplică în cazul planurilor şi programelor ce pot avea efecte semnificative 
asupra mediului înconjurător, precum şi în ceea ce priveşte modificările aduse acestora, 
elaborate şi/sau adoptate de o autoritate competentă sau elaborate de o autoritate competentă 
spre a fi adoptate printr-o procedură legislativă şi care sunt prevăzute în documente 
legislative, de reglementare sau administrative. În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) 
litera (a) din Directiva ESM, pentru toate planurile şi programele „elaborate pentru [...] 
planificare urbană şi rurală sau utilizarea terenului şi care definesc cadrul în care punerea în 
aplicare a proiectelor enumerate în anexele I şi II din Directiva 85/337/CEE va putea fi 
autorizată în viitor” trebuie realizată o evaluare de mediu. Acelaşi lucru este valabil şi în 
cazul adoptării de planuri şi programe ce pot afecta siturile protejate prin Directiva 
„Habitate”, 92/43/CEE, pentru care este necesară o evaluare în temeiul directivei respective.

Amendamentul la care se face referire şi care modifică Legea planificării teritoriale pare să 
intre sub incidenţa definiţiei „planuri şi programe” din Directiva ESM. Prin urmare, 
autorităţile ungare competente ar fi trebuie să efectueze, în principiu, o evaluare strategică de 
mediu (ESM), conform cerinţelor acestei directive, înainte de adoptarea acestui amendament 
în Parlamentul ungar.

Presupusa încălcare a Convenţiei de la Aarhus în adoptarea amendamentului în cauză la 
Legea planificării teritoriale

În ceea ce priveşte Convenţia de la Aarhus, Comisia observă că aceasta reprezintă un acord 
internaţional de mediu, elaborat sub egida UNECE. Comunitatea Europeană a ratificat 
Convenţia în 2005, iar acum ea reprezintă parte integrantă din legislaţia comunitară. În ceea 
ce priveşte participarea publicului la luarea deciziilor de mediu, Convenţia a intrat în vigoare 
în baza Directivei 2003/35/CE, care modifică Directiva EIM, 85/337/CEE1. Directiva EIM 
modificată nu este însă relevantă, în cazul de faţă, deoarece, după cum s-a menţionat mai sus, 
amendamentul la Legea planificării teritoriale la care se face referire face obiectul Directivei 
ESM şi nu al Directivei EIM. Prin urmare, pe parcursul elaborării acestei noi legislaţii trebuia 
să se desfăşoare o consultare publică în conformitate cu cerinţele relevante prevăzute de 
Directiva ESM (articolele 6, 8 şi 9). În temeiul acestei directive, proiectul de plan sau 
program ce trebuie supus unei evaluări de mediu trebuie pus la dispoziţia autorităţilor de 
mediu competente şi a publicului. Autorităţile şi publicul trebuie să îşi poată exprima opiniile 
cu privire la proiectul de plan sau program înainte de adoptarea acestuia sau de introducerea 
sa în procesul legislativ (articolul 6). Opiniile exprimate de autorităţile competente şi de 
public vor fi luate în considerare de autoritatea competentă pe parcursul elaborării planului 
sau programului şi înainte de adoptarea sa (articolul 8). La adoptarea unui plan sau a unui 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40).
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program, autorităţile responsabile vor informa toate părţile ce au fost consultate (articolul 9). 

Informaţiile transmise împreună cu petiţia arată că dispoziţiile Directivei ESM privind 
participarea publicului, menţionate anterior, nu au fost respectate pe deplin în cursul elaborării 
amendamentului la Legea planificării teritoriale, la care se face referire.

Presupusa încălcare a Directivei „Habitate”, 92/43/CEE, şi a Directivei „Păsări”, 
79/409/CEE, în adoptarea amendamentului în cauză la Legea planificării teritoriale

În ceea ce priveşte referirea la Directiva „Habitate” şi la Directiva „Păsări”, trebuie reţinut că
reţeaua Natura 2000 nu este gândită ca un sistem de rezervaţii complet închise, iar utilizarea 
multifuncţională (inclusiv pentru activităţi militare) a siturilor în cauză este una din 
principalele caracteristici ale reţelei. Prin urmare, simplul fapt că anumite părţi din siturile 
Natura 2000 sunt declarate „zone de interes special pentru securitatea naţională” nu 
reprezintă o încălcare a directivelor menţionate. Aceste directive nu exclud posibilitatea ca 
siturile Natura 2000 să fie declarate zone militare şi să fie gestionate de autorităţile militare 
competente. De asemenea, nu este exclusă nici construcţia de instalaţii militare, inclusiv de 
staţii radar, în cadrul siturilor Natura 2000, cu condiţia respectării cerinţelor corespunzătoare 
de la articolul 6 alineatele (3) - (4) din Directiva „Habitate”. 

Presupusele încălcări ale Directivei „Habitate” şi ale Directivei-cadru privind apa în 
legătură cu staţia radar militară planificată pe dealurile Tubes

Dealurile Tubes fac parte din două situri Natura 2000: aria de protecţie specială „Mecsek” 
(ref. HUDD10007) şi situl de importanţă comunitară „Mecsek” (ref. HUDD20030). Prin 
urmare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva „Habitate”, orice plan sau 
proiect ce nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea acestor situri, dar 
care poate avea un impact semnificativ asupra lor, va fi supus unei evaluări corespunzătoare, 
în vederea stabilirii implicaţiilor sale asupra acestor situri, avându-se în vedere obiectivele de 
conservare. Informaţiile transmise împreună cu petiţia arată că în acest caz nu s-a efectuat o 
astfel de evaluare, în pofida impactului negativ potenţial al acestui proiect asupra siturilor 
Natura 2000 în cauză. 

În legătură cu Directiva-cadru privind apa, Comisia observă că unul dintre obiectivele acestei 
directive este acela de a asigura calitatea apelor utilizate pentru extragerea apei potabile.
Articolul 7 din directivă stabileşte obligaţii privind protejarea surselor de apă potabilă. În 
consecinţă, la autorizarea anumitor proiecte, autorităţile competente se vor asigura că se iau 
toate măsurile necesare pentru a preveni poluarea şi deteriorarea surselor protejate de apă 
potabilă ce pot fi afectate de proiectul respectiv.

Concluzii

Pe baza informaţiilor primite, Comisia a comunicat direct autorităţilor maghiare problema 
aplicării legislaţiei comunitare de mediu relevante în situaţiile expuse în petiţie. 

Autorităţile ungare au răspuns Comisiei, iar în prezent se evaluează acest răspuns, pentru a se 
stabili dacă autorităţile au respectat directivele comunitare de mediu relevante.
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Comisia va ţine la curent Comisia pentru petiţii în legătură cu evoluţia acestui caz.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010 pentru petiţia nr. 365/2009

Petiţionarul face referire la utilizarea militară ilegală a unei zone (Telkibánya/Kánya Hill) 
aparţinând unei arii de protecţie specială denumită „Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsággal és a Hernád-völggyel” (ref. HUBN10007) care a fost desemnată în conformitate 
cu Directiva „Păsări”1 ca parte a reţelei comunitare Natura 2000. Conform petiţionarului, 
utilizarea militară permanentă a zonei are un efect dăunător asupra sitului Natura 2000 
menţionat mai sus şi, prin urmare, au fost încălcate cerinţele relevante ale Directivei 
comunitare „Habitate”2

Petiţionarul susţine, de asemenea, încălcările diverselor directive comunitare de mediu şi a 
Convenţiei de la Aarhus în legătură cu amendamentul recent adus la Legea maghiară privind 
planificarea teritorială (denumită în continuare amendamentul la Legea OTrT) care a 
desemnat, inter alia, aşa-numitele „zone de interes special pentru securitatea naţională” care 
coincid parţial cu siturile aparţinând reţelei Natura 2000. În special, petiţionarul se referă la 
desemnarea zonei Telkibánya/Kánya Hill drept zonă de interes special pentru securitatea 
naţională fapt care, în opinia sa, încalcă o serie de legislaţii comunitare în materie de mediu 
inclusiv Directiva ESM3, Directiva EIA4, astfel cum a fost modificată, Directivele „Păsări” şi 
„Habitate”, Directiva privind accesul public la informaţiile despre mediu5 precum şi 
prevederile relevante ale Convenţiei de la Aarhus.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

În primul rând, Comisia ar dori să reţină faptul că problemele menţionate în petiţie au făcut 
deja obiectul unei anchete detaliate a serviciilor Comisiei ca urmare a primirii unei reclamaţii 
separate din partea petiţionarului în octombrie 2008. Reclamaţia a fost înregistrată şi 
investigată, iar petiţionarul a fost informat în mod corespunzător cu privire la rezultatul 
procedurii, inclusiv rezultatele relevante ale Comisiei prin intermediul scrisorilor din 16 
aprilie 2009 şi 1 iulie 2009. Dat fiind faptul că Comisia nu a putut identifica nicio încălcare 
potenţială a legislaţiei comunitare de mediu relevantă, acest dosar a fost închis în august 2009. 

În ceea ce priveşte problemele specifice abordate în petiţie, Comisia face următoarele 
comentarii.

                                               
1 Directiva 2009/147/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice; JO 

L 20, 26.1.2010, p. 7-25.
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a 

speciilor de faună şi floră sălbatică
3 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea 

efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30-37)
4 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului 
din 3 martie 1997 şi prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 
2003

5 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului; JO L 41, 
14.02.2003, p. 26.
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- Presupusa încălcare a Directivei Habitate în ceea ce priveşte utilizarea militară 
permanentă a zonei Telkibánya/Kánya Hill:

Petiţionarul susţine că presupusa utilizare militară permanentă a zonei deteriorează în 
continuare situl Natura 2000 în cauză şi se referă la încălcarea articolului 6 alineatul (2) din
Directiva „Habitate” în această privinţă. 

Comisia ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva
„Habitate”, statele membre stabilesc un sistem general de protecţie a siturilor Natura 2000 în 
vederea evitării deteriorărilor şi perturbărilor care ar putea avea efecte semnificative în lumina
obiectivelor de conservare ale directivei. 

Pe baza informaţiilor depuse de petiţionar, Comisia a solicitat informaţii suplimentare 
autorităţilor ungare în ceea ce priveşte măsurile luate în conformitate cu articolul 6 alineatul 
(2) din Directiva „Habitate” în vederea evitării deteriorării habitatelor şi a perturbării
semnificative a speciilor din zonă. În special, s-au solicitat informaţii privind utilizarea 
militară prezentă a zonei, inclusiv impacturile negative potenţiale ale acesteia asupra 
integrităţii siturilor Natura 2000 în cauză.

Conform informaţiilor primite din partea autorităţilor ungare, baza militară de transmisii care 
este situată pe dealul Kánya efectuează activităţi pasive cu efecte minime asupra mediului 
înconjurător. Autorităţile au afirmat că unitatea nu emite substanţe poluante, şi nici nu 
constituie un obstacol pentru punerea în aplicare şi atingerea obiectivelor de conservare ale 
directivei. Autorităţile sunt de părere că opiniile care exprimă problemele semnificative în 
ceea ce priveşte protecţia naturii ca urmare a utilizării militare prezente a zonei (şi în special a 
drumului forestier) nu sunt întemeiate. Autorităţile au afirmat că numărul maxim de persoane 
care lucrează simultan în baza de transmisii nu depăşeşte 15, iar acestea efectuează activităţi 
de cercetare care implică un trafic foarte limitat (de exemplu, 5 vehicule de două ori pe zi). De 
asemenea, autorităţile au adăugat faptul că erau pregătite să examineze posibilitatea 
introducerii restricţiilor de trafic în zonă.

Ca urmare a unei analize a informaţiilor depuse de petiţionar şi a informaţiilor suplimentare 
furnizate de autorităţile naţionale, Comisia nu a putut concluziona că utilizarea militară 
actuală a zonei ar fi dus la deteriorarea habitatelor sau la perturbarea semnificativă a acelor 
specii de păsări existente în zonă care au stat la baza includerii acesteia în cadrul reţelei 
Natura 2000. Prin urmare, Comisia nu poate confirma nicio încălcare a articolului 6 alineatul 
(2) din Directiva „Habitate”.

În ceea ce priveşte sistemul de protecţie a sitului Natura 2000 în cauză, Comisia înţelege că 
procedura de elaborare a unui plan de întreţinere pentru acest sit în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) din Directiva „Habitate” se afla deja în curs de desfăşurare. Se înţelege că în 
cadrul pregătirilor acestui plan, urmau să se efectueze o evaluare a factorilor de risc, utilizarea 
anterioară şi viitoare a zonei şi un studiu asupra populaţiei de păsări din zonă. 

- Presupusa încălcare a diverselor directive comunitare de mediu şi a Convenţiei de la 
Aarhus în legătură cu adoptarea amendamentului la Legea OTrT şi desemnarea zonei 
Telkibánya/Kánya HIll drept zonă de interes special pentru securitatea naţională:
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Petiţionarul face referire la presupusa încălcare a Directivei ESM în ceea ce priveşte 
adoptarea recentă a amendamentului la Legea OTrT care, printre altele, a desemnat aşa-
numitele „zone de interes special pentru securitatea naţională” care coincid parţial cu siturile 
aparţinând reţelei comunitare Natura 2000. Conform petiţionarului, amendamentul la Legea
OTrT în cauză a fost adoptat fără a se realiza o evaluare strategică de mediu (ESM) care este 
o cerinţă legală înainte de adoptarea unor astfel de planuri în conformitate cu Directiva ESM. 

Comisia ia act de faptul că această problemă a făcut obiectul unei altei petiţii, şi anume, petiţia 
nr. 1277/2008. Fără a repeta toate comentariile şi observaţiile făcute în comunicările 
precedente referitore la acea petiţie, Comisia ar dori să reitereze faptul că pe baza informaţiilor 
primite din partea autorităţilor ungare, se pare că s-a finalizat o evaluare strategică de mediu 
(ESM) în ceea ce priveşte Directiva ESM înainte de depunerea amendamentului la Legea
OTrT în cauză în vederea adoptării legii printr-o procedură legislativă de către Parlament. 
Autorităţile maghiare au furnizat Comisiei informaţii detaliate privind procedurile urmate, 
inclusiv informaţii referitoare la participarea publică din cursul pregătirii amendamentului 
menţionat. Pe această bază, Comisia nu a putut identifica presupusa încălcare în legătură cu 
aplicarea Directivei ESM.

În special, în ceea ce priveşte desemnarea aşa-numitei „zone de interes special pentru 
securitatea naţională” care coincide parţial cu siturile aparţinând reţelei Natura 2000, 
Comisia înţelege că includerea acestor situri în amendamentul la Legea OTrT menţionat 
anterior a fost sugerată abia într-o etapă ulterioară procedurii de luare a deciziei, într-un 
moment în care raportul de mediu solicitat în temeiul articolului 5 din Directiva SEA fusese 
deja finalizat, iar publicul fusese consultat. Comisia înţelege că includerea acestor zone în 
amendamentul la Legea OTrT nu a fost precedată de o actualizare/revizuire a raportului de 
mediu şi de o consultare ulterioară a publicului. În acest context, Comisia subliniază faptul că 
deşi Directiva ESM nu solicită în mod explicit ca modificările aduse planului pe parcursul 
pregătirii sale să fie urmate de modificarea corespunzătoare a raportului de mediu, este logic 
să luăm în considerare, având în vedere obiectivele directivei, faptul că o astfel de modificare 
va face obiectul evaluării conform articolului 5, dacă aceasta implică efecte semnificative 
asupra mediului care nu au fost încă evaluate. 

Cu toate acestea, în ceea ce priveşte desemnarea „zonelor de interes special pentru 
securitatea naţională”, Comisia nu a putut identifica efectele semnificative probabile asupra 
mediului care nu au fost încă evaluate şi care ar fi necesitat o revizie/actualizare a ESM. În 
acest context, Comisia reţine că directivele comunitare privind mediul înconjurător nu exclud 
posibilitatea desemnării unor părţi din siturile Natura 2000 drept zone militare gestionate de 
organele militare relevante. Bineînţeles, trebuie să se respecte, de asemenea, regimul juridic 
de protecţie aplicabil în conformitate cu directivele comunitare de mediu în privinţa acestor
zone. Prin urmare, Comisia ar dori să informeze comisia pentru petiţii că în conformitate cu 
informaţiile primite din partea autorităţilor ungare, desemnarea „zonelor de interes special 
pentru securitatea naţională” se referă doar şi în mod exclusiv la zonele existente de interes 
militar, cu alte cuvinte, aceasta nu defineşte proiectele de investiţie care urmează să fie puse 
în aplicare în viitor. Autorităţile au indicat faptul că scopul desemnării zonelor militare în 
OTrT a fost împiedicarea dezvoltării ulterioare în scopuri diferite în zonele militare existente. 
De asemenea, reiese în mod evident din clarificările furnizate de autorităţi că regimul juridic 
de protecţie conform articolului 6 din Directiva „Habitate” continuă să se aplice pentru siturile 
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Natura 2000 afectate de „zonele de interes special pentru securitatea naţională” desemnate.

În ceea ce priveşte problema desemnării zonei Telkibánya/Kánya Hill, petiţionarul susţine că 
aceasta nu este singura încălcare a Directivei ESM menţionată mai sus, ci şi a altor legislaţii 
comunitare în materie de mediu inclusiv a Directivelor „Păsări” şi „Habitate”, a Directivei 
EIA, a Directivei privind accesul public la informaţiile despre mediu, precum şi a prevederilor 
relevante a Convenţiei de la Aarhus.

Ca răspuns la aceste presupuneri, Comisia ar dori în primul rând să sublinieze încă o dată 
faptul că desemnarea unor părţi din siturile Natura 2000 drept zone de securitate utilizate de 
corpurile militare nu constituie în sine o încălcare a directivelor comunitare menţionate
privind protecţia naturii. Ar trebui reţinut faptul că reţeaua Natura 2000 nu este destinată a fi 
un sistem de rezervaţii închise integral şi că utilizarea multifuncţională (inclusiv activităţile 
militare) a siturilor este una dintre caracteristicile esenţiale ale reţelei.

În al doilea rând, în ceea ce priveşte referirea la încălcarea Directivei EIA, ar trebui reţinut 
faptul că domeniul de aplicare al directivei respective acoperă proiecte specifice (de exemplu, 
cele enumerate în anexele I şi II la directivă) care pot avea efecte semnificative asupra 
mediului. Cu toate acestea, actul de desemnare a zonei Telkibánya/Kánya Hill drept o „zonă 
de interes special pentru securitatea naţională” nu este un proiect în sensul Directivei EIA. 
Prin urmare, Directiva EIA nu este relevantă pentru prezentul caz. 

În ceea ce priveşte aplicabilitatea Directivei EIA, petiţionarul susţine, de asemenea, că zona în 
discuţie este în prezent o proprietate privată clasificată drept teren împădurit şi, prin urmare, 
utilizarea militară actuală a zonei este ilegală şi încalcă o serie de legi naţionale. Petiţionarul 
este de părere că cerinţa prealabilă pentru această zonă referitoare la reclasificarea sa drept 
zonă de interes special pentru securitatea naţională în conformitate cu amendamentul la Legea 
OTrT o reprezintă restructurarea exploataţiilor agricole rurale care este într-adevăr un proiect 
de tipul celor enumerate în anexei II la Directiva EIA.

În ceea ce priveşte această problemă specifică, Comisia ar dori să sublinieze faptul că nu este 
în măsură să investigheze dacă utilizarea militară actuală în discuţie se aliniază sau nu 
cerinţelor legislaţiei naţionale şi să determine ce tip de utilizare este în realitate legal sau nu 
temeiul legislaţiei naţionale. Comisia ia act de faptul că o astfel de anchetă poate face obiectul 
unei acţiuni în faţa instanţelor naţionale, iar dintr-o documentaţie anterioară depusă de 
petiţionar ar reieşi că o procedură judiciară care acoperă aceste aspecte este într-adevăr 
pendinte în faţa Curţii metropolitane din Budapesta.

În ceea ce priveşte referirea la Directiva privind accesul public la informaţiile despre mediu, 
Comisia reţine că această directivă include prevederile privind accesul la informaţiile despre 
mediu la cerere (inclusiv excepţiile în care o astfel de cerere poate fi refuzată) şi diseminarea 
informaţiilor despre mediu. În ceea ce priveşte presupusa încălcare a acestei directive în 
legătură cu problema desemnării zonei Telkibánya/Kánya Hill, Comisia subliniază faptul că 
petiţionarul nu a furnizat informaţii care să indice că o cerere de acces la informaţiile despre 
mediu ar fi fost respinsă în mod ilegal de către autorităţile naţionale competente. Pe baza
petiţiei, Comisia nu este, prin urmare, în măsură să identifice o încălcare potenţială a acestei 
directive. 
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În final, în ceea ce priveşte referirea la Convenţia de la Aarhus, ar trebui reţinut faptul că, dat 
fiind faptul că este vorba despre o convenţie internaţională, Comisia nu are competenţa de a 
aborda presupusele încălcări ale prevederilor prevăzute în aceasta. Există un Comitet pentru 
controlul conformităţii Convenţiei care poate ridica astfel de probleme. Cu toate acestea, la 
nivel comunitar există două directive care pun în aplicare aspecte ale Convenţiei de la Aarhus; 
în special Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţiile despre mediu 
(menţionată mai sus) şi Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la procesul de 
luare a deciziilor de mediu care, inter alia, a modificat Directiva EIA prin introducerea 
accesului la prevederile juridice ale Convenţiei de la Aarhus în ceea ce priveşte proiectele 
care fac obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (a se vedea articolul 10a 
din Directiva EIA modificată). Cu toate acestea, astfel cum s-a explicat mai sus, Directiva 
EIA nu pare să fie relevantă în cazul de faţă, iar Comisia nu a putut, la rândul său, să 
identifice nicio încălcare potenţială a Directivei privind accesul publicului la informaţiile 
despre mediu.

Concluzii

Ca urmare a evaluării tuturor informaţiilor puse la dispoziţie de petiţionar şi a informaţiilor 
ulterioare din partea autorităţilor ungare, Comisia nu a putut identifica dovezi privind o
încălcare potenţială a legislaţiei comunitare în materie de mediu în legătură cu problemele 
ridicate. 

De asemenea, Comisia subliniază faptul că prezentarea suplimentară a petiţionarului din 3 
octombrie 2009, care critică procedura Comisiei referitoare la investigarea dosarului său nu 
include informaţii noi care ar fi putut determina Comisia să îşi schimbe opinia cu privire la
constatările sale. Comisia ia act de insatisfacţia petiţionarului privind rezultatul investigaţiilor 
desfăşurate de Comisie. Cu toate acestea, aceasta consideră că a acţionat în deplină 
conformitate cu Codul de bună conduită administrativă şi regulamentul său intern privind 
gestionarea plângerilor.


