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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1380/2011 af Ferenc Tibor Zsák, ungarsk statsborger, for 
"Society of Conservationists of Eastern Hungary", om Kommissionens 
udtalelse K(2011) 351 om beskyttelse af fauna og flora i forbindelse med 
ændringen af udviklingsplanen for byen Györ i Ungarn

1. Sammendrag

Andrageren mener ikke, at der i Kommissionens udtalelse (K(2011)352) er taget tilstrækkeligt 
hensyn til betydningen af den beskyttede flora og fauna omkring byen Györ i Ungarn.
Andrageren henviser til, at Kommissionen har godkendt udvidelsen af en bilfabrik. I denne 
forbindelse skal sjælden og beskyttet flora og fauna, som Kommissionen i 2009 inden for 
rammerne af LIFE-programmet har brugt mere end 1 mio. euro på at bevare, tilintetgøres.
Andrageren hævder, at udtalelsen er i strid med fællesskabsretten og Domstolens praksis. Han 
mener endvidere ikke, at de forskellige alternativer for udvidelse af fabrikken er blevet 
tilstrækkeligt grundigt undersøgt, og at økonomiske kriterier har vejet tungest i udtalelsen.
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om en undersøgelse og revision af udtalelsen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. april 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

Andrageren har allerede kontaktet Kommissionen direkte om dette projekt og i henhold til 
forordning 1367/20061 (om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 

                                               
1 EUT L 264 af 25.9.2006
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domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer) anmodet 
Kommissionen om at revidere sin udtalelse C(2011) 351 om ændring af udviklingsplanen for 
Györ. I anmodningen fremsatte andrageren bl.a. de samme påstande som dem, der er 
beskrevet i andragendet, dvs. at der ikke forud for Kommissionens udtalelse var blevet 
foretaget en tilstrækkelig analyse af alternativerne, og at projektet ville bringe målene for 
LIFE-projektet på samme Natura 2000-område i fare. Kommissionen besvarede anmodningen 
om en fornyet behandling ved et brev af 14. juli 2011.
Som svar på påstandene i andragendet skal det påpeges,

 at Kommissionen udtalelse om ændringen af Győr-udviklingsplanen byggede på 
oplysninger fra de ungarske myndigheder, og at Kommissionen på grundlag af disse 
oplysninger vurderede, at evalueringen af alternativer var blevet udført på en 
tilfredsstillende måde;

 at analysen af alternativerne byggede på en række forskellige kriterier og dækkede en 
række forskellige lokaliteter; at Kommissionen efter at have analyseret disse kriterier 
og de fremlagte alternativer konkluderede, at der ikke var noget fornuftigt alternativ til 
placering af projektet i et område, som delvist overlappede Natura 2000-området;

 at ændringen af Győr-byudviklingsplanen var begrundet at den overordnede almene 
interesse (som forklaret i punkt 4 og 5 i udtalelse C(2011)351);

 at de ungarske myndigheder lovede at gennemføre en række 
kompensationsforanstaltninger, som ville afbøde skaderne på Natura 2000-området 
(punkt 5 og 6 i udtalelsen);

 at Kommissionen udtalelse ikke forudskikkede resultatet af en godkendelsesprocedure 
på nationalt plan;

 at EU-ovgivningen om miljøvirkningsvurdering1 gav mulighed for at interesserede 
parter til mulighed for at deltage i godkendelsesprocessen for planer og projekter; at 
andragerne, hvis de tvivlede på kvaliteten af miljøvirkningsvurderingen, herunder 
eksistensen af mindre skadelige alvernativer, burde have indberettet dette til de 
nationale miljømyndigheder under de to miljøvirkningsvurderinger; at den gældende 
nationale og EU-lovgivning skabte mulighed for at indklage sagen for domstolene, 
hvis andrageren ikke mente, at der blev taget hensyn til hans bemærkninger, eller hvis 
miljøvirkningsvurderingen var behæftet med fejl.

Med hensyn til LIFE-projektet skal det gøres klart, at Kommissionen, så snart den fik besked 
om, at ændringerne i Győr-byudviklingsplanen ville få negative følger for LIFE-projektet, 
øjeblikkeligt indledte proceduren for en ændring af tilskudsaftalen. Denne procedure er nu 
afsluttet. Kommissionen har ændret tilskudsaftalen på en sådan måde, at den del af Natura 
2000-området, hvor bilfabrikken bliver anlagt, vil være fuldstændig udelukket fra tilskud. 
Kommissionen har også i den ændrede aftale medtaget en række foranstaltninger og garantier 
for at undgå enhver form for overlapning mellem LLIFE-støtte og 
kompensationsforanstaltninger, der gennemføres i forbindelse med Audi-projektet. 

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF som ændret om vurdering af visse offentlige og privagte projekters indvirkning på 
miljøet (MMV-direktivet) og direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet.
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Ændringerne trådte i kraft den 20. juli 2012.

Konklusion
Kommissionen mener ikke, at dens udtalelse C(2011)351 af 25. januar 2011 om ændringen af 
udviklingsplanen for byen Győr byggede på utilstrækkelige eller forkerte oplysninger, hvorfor 
den ikke har til hensigt at ændre den.


