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28.9.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1380/2011, του Ferenc Tibor Zsák, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Society of Conservationists of Eastern Hungary (Ένωση 
Οικολόγων Ανατολικής Ουγγαρίας), σχετικά με τη γνωμοδότηση 
C (2011) 351 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χλωρίδα και την πανίδα, σε 
σύνδεση με την τροποποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της πόλης Györ 
στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι στη γνωμοδότηση (C(2011) 352) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν 
έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη το συμφέρον της προστατευόμενης χλωρίδας και πανίδας στην 
πόλη Györ της Ουγγαρίας. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει εγκρίνει την 
επέκταση μιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Ως αποτέλεσμα, θα εξαλειφθούν σπάνια είδη 
προστατευόμενης χλωρίδας και πανίδας, για τα οποία η Επιτροπή δαπάνησε περισσότερο από 
ένα εκατομμύριο ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE το 2009. Ο αναφέρων θεωρεί ότι 
η γνωμοδότηση αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο και τη νομολογία του ΔΕΚ. Επίσης, δηλώνει 
ότι οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την επέκταση του εργοστασίου δεν έχουν εξεταστεί 
επαρκώς σε βάθος και στη γνωμοδότηση έχουν αδίκως επικρατήσει οικονομικά κριτήρια. Ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει και να αναθεωρήσει τη 
γνωμοδότηση. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο αναφέρων έχει ήδη επικοινωνήσει απευθείας με την Επιτροπή σχετικά με το έργο αυτό και, 
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σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1367/2006 για την εφαρμογή στα θεσμικά όργανα και 
στους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus
σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων 
και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα1, ζήτησε από την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τη γνωμοδότησή της C(2011)351 σχετικά με την τροποποίηση του 
αναπτυξιακού σχεδίου της πόλης Győr. Στο αίτημα αυτό, ο αναφέρων παρουσίασε, μεταξύ 
άλλων, τους ίδιους ισχυρισμούς με αυτούς που αναφέρονται στην αναφορά, δηλαδή ότι δεν 
υπήρξε επαρκής ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων πριν από τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής και ότι το έργο θα έθετε σε κίνδυνο τους στόχους του προγράμματος LIFE που 
λαμβάνει χώρα στην εν λόγω περιοχή «Natura 2000». Η Επιτροπή απάντησε στο αίτημα για 
αναθεώρηση της γνωμοδότησης με επιστολή της 14ης Ιουλίου 2011. 

Σε απάντηση των ισχυρισμών που περιλαμβάνει η αναφορά, πρέπει να διευκρινιστεί ότι:

 η γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του αναπτυξιακού 
σχεδίου της πόλης Győr βασίστηκε σε πληροφορίες που υπέβαλαν οι ουγγρικές αρχές 
και η Επιτροπή θεώρησε ότι, βάσει αυτών, η εξέταση εναλλακτικών λύσεων ήταν 
ικανοποιητική·

 η ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων βασίστηκε σε πολλαπλά κριτήρια και κάλυψε 
πολλές πιθανές τοποθεσίες· αφού εξέτασε τα κριτήρια αυτά και τις υποβληθείσες 
εναλλακτικές λύσεις, η Επιτροπή συμπέρανε ότι δεν υπήρχαν άλλες λογικές 
εναλλακτικές δυνατότητες πέρα από την τοποθέτηση του έργου σε τοποθεσία που 
αλληλεπικαλύπτεται με τοποθεσία του «Natura 2000»·

 η τροποποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της πόλης Győr βασίστηκε σε επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος (όπως διευκρινίζεται στις σελ. 4-5 της γνωμοδότησης 
C(2011)351)·

 οι ουγγρικές αρχές δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν δέσμη αντισταθμιστικών μέτρων, τα 
οποία θα αντισταθμίσουν τη βλάβη που θα προκληθεί στην τοποθεσία του «Natura 
2000» (σελ. 5-6 της γνωμοδότησης)·

 η γνωμοδότηση της Επιτροπή δεν προεξόφλησε το αποτέλεσμα των διαδικασιών 
έγκρισης που ενδεχομένως διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο·

 η νομοθεσία της ΕΕ για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων2 προβλέπει 
δυνατότητες συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη διαδικασία έγκρισης σχεδίων και 
έργων· εάν ο αναφέρων είχε αμφιβολίες για την ποιότητα της αξιολόγησης 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης λιγότερο επιβλαβών εναλλακτικών 
δυνατοτήτων, θα έπρεπε να έχει απευθυνθεί στις εθνικές περιβαλλοντικές αρχές μέσω 
των διαδικασιών που προβλέπουν οι οδηγίες ΕΠΕ και ΣΠΕ· σε περίπτωση που στη 
συνέχεια θεωρούσε ότι οι καταγγελίες του δεν λαμβάνονταν υπόψη ή ότι η 
αξιολόγηση επιπτώσεων ήταν εσφαλμένη, η σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία 
προβλέπει δυνατότητες προσφυγής κατά της απόφασης των αρχών.

Όσον αφορά το πρόγραμμα LIFE, πρέπει να καταστεί σαφές ότι, αφού ενημερώθηκε η 
                                               
1 ΕΕ L 264 της 25.9.2006.
2 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε, για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) 
και οδηγία 2001/42/ΕΚ για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (οδηγία ΣΠΕ)
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Επιτροπή ότι η τροποποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της πόλης Győr θα είχε αρνητικές 
επιπτώσεις στο πρόγραμμα LIFE, κίνησε διαδικασία για την τροποποίηση της συμφωνίας 
επιχορήγησης. Η διαδικασία έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η Επιτροπή τροποποίησε τη συμφωνία 
επιχορήγησης προκειμένου να αφαιρεθεί πλήρως από το πρόγραμμα το τμήμα που εμπίπτει 
στην περιοχή του «Natura 2000» όπου θα υλοποιηθεί το έργο της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
Παράλληλα, η Επιτροπή συμπεριέλαβε στην τροποποιημένη συμφωνία μια σειρά μέτρων και 
ασφαλιστικών δικλείδων για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ της χρηματοδότησης 
του LIFE και των αντισταθμιστικών μέτρων του έργου της Audi. Η τροποποίηση αυτή τέθηκε 
σε ισχύ στις 20 Ιουλίου 2012.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής C(2011)351 της 
25ης Ιανουαρίου 2011 για την τροποποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της πόλης Györ 
βασίστηκε σε ανεπαρκείς ή εσφαλμένες πληροφορίες και, επομένως, δεν προτίθεται να 
αναθεωρήσει τη γνωμοδότηση.


