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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.9.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1380/2011, внесена от Ferenc Tibor Zsák, с унгарско гражданство, от 
името на Society of Conservationists of Eastern Hungary, относно 
Становище C (2011) 351 на Европейската комисия относно защитата на 
животните и растенията във връзка с промяната на плана за развитие на град 
Györ в Унгария 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че становището C(2011) 352 на Европейската 
комисия не отчита в достатъчна степен интереса на защитените животни и растения в 
град Györ, в Унгария. Вносителят на петицията подчертава, че Комисията е одобрила 
разширяването на завод за автомобили. Това разширяване ще унищожи редки 
растителни и животински видове, за които през 2009 г. Комисията е похарчила повече 
от един милион евро в рамките на програма LIFE. Вносителят заявява, че това 
становище противоречи на правото на Европейския съюз и на съдебната практика на 
Европейския съд. Той добавя, че различните алтернативи за разширяването на завода 
не са били проучени достатъчно добре и че становището е дало незаслужен приоритет 
на икономическите съображения. Вносителят призовава Европейския парламент да 
проучи казуса и да разгледа въпросното становище.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 април 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 септември 2012 г..

Вносителят вече се свърза пряко с комисията относно този проект и в съответствие с 
Регламент  1367/2006 (относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за 
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достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до 
правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на 
Общността)1, поиска от Комисията да преразгледа становището си C(2011)351 относно 
изменението на плана за развитие на Győr. В искането си, вносителят изложи, наред с 
другото, същите твърдения, съдържащи се в петицията, т.е. че становището на 
Комисията не е било предшествано от достатъчен анализ на алтернативите и, че 
проектът ще застраши целите на програмата LIFE, прилагана на същия обект от Натура 
2000. Комисията отговори на искането за преразглеждане чрез писмо от 14 юли 2011 г. 

В отговор на съдържащите се в петицията твърдения, беше пояснено следното:

 становището на Комисията относно изменение на плана за развитие на Győr се 
базираше на информация, предоставена от унгарските органи, въз основа на 
която Комисията счете, че оценката на алтернативите е била извършена по 
задоволителен начин;

 анализът на алтернативите се основаваше на многобройни критерии и обхвана 
различни възможности за местоположение; след ката анализира въпросните 
критерии и представените алтернативи Комисията заключи, че не съществуват 
други разумни алтернативи за разполагане на проекта в района, който се 
припокрива с обект по Натура 2000;  

 изменението на градоустройствения план за Győr беше обосновано с 
императивни съображения от висш обществен интерес (както е обяснено на 
страници 4–5 от становището C(2011)351);

 унгарските органи се ангажираха да приложат пакет от компенсаторни мерки, 
които да неутрализират нанесените на обекта по Натура 2000 щети (стр. 5–6 на 
становището);

 становището на Комисията не засяга резултата от каквато и да било процедура 
по издаване на разрешение, извършена на национално равнище;

 законодателството на ЕС относно оценката на въздействието върху околната 
среда2 предлага на заинтересованите лица възможности да участват в процеса по 
одобряване на планове и проекти; ако вносителят се съмнява в качеството на 
оценката на въздействието върху околната среда, включително относно 
наличието на нанасящи по-малки щети алтернативи, тези съмнения следва да 
бъдат съобщени на националните органи в областта на опазването на околната 
среда по време на процедурите по оценка на въздействието върху околната 
среда; ако той е счел, че съображенията му не са били взети предвид или че при 
оценката на въздействието са били допуснати нарушения, съответното 
национално и европейско законодателство предлага възможности за обжалване 
на решението на органите пред съд.

По отношение на програмата LIFE следва да се изясни, че след като комисията беше 

                                               
1 OВ L 264, 25.9.2006 г.
2 Директива 85/337/EИО, във вида, в който е изменена, относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда и Директива 2001/42/ЕО относно стратегическата 
оценка на въздействието върху околната среда. 
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информирана, че изменението на плана за развитие на Győr би оказало отрицателно 
въздействие върху програмата LIFE, Комисията започна процедура по изменяне на 
споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.  Към момента процесът е 
приключен. Комисията измени споразумението за отпускане на безвъзмездни средства 
с цел изцяло да изключи от проекта част от обекта по Натура 2000, където ще се 
осъществи проекта за завод за автомобили. В измененото споразумение Комисията 
включи също редица мерки и гаранции, за да избегне припокриване между 
финансиране по програмата LIFE и компенсаторни мерки, прилагани по проекта Audi. 
Това изменение влезе в сила на 20 юли 2012 г.

Сключване
Комисията не намира основания да счита, че становището на Комисията  C(2011)351 от 
25 януари 2011 г. относно изменението на плана за развитие на град Győr е било 
основано на недостатъчна или невярна информация, и следователно не възнамерява да 
преразгледа становището си. 


