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Tárgy: Zsák Tibor Ferenc magyar állampolgár által a Tiszántúli Környezetvédők 
Társulata nevében benyújtott 1380/2011. számú petíció az Európai Bizottság 
C(2011) 351. számú, a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 
irányelv alapján Győr város rendezési tervének módosításáról szóló 
véleményéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Bizottság (C(2011) 352) véleménye nem vette kellőképpen 
figyelembe a Győr környéki védett állat- és növényvilág fontosságát. A petíció benyújtója 
kifejti, hogy a Bizottság engedélyt adott egy autógyár bővítésére. Ez azonban olyan ritka 
védett növények és állatok elpusztításával jár, amelyekre a Bizottság a LIFE-program keretein 
belül 2009-ben még több mint egymillió eurót költött. A petíció benyújtója szerint a vélemény 
ellentétes a közösségi joggal és a Bíróság ítélkezési gyakorlatával. Továbbá meglátása szerint 
nem vizsgálták meg elég mélyrehatóan a gyár bővítésének különböző alternatív lehetőségeit, 
és a véleményben – elfogadhatatlan módon – a gazdasági érveket helyezték előtérbe. A 
petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy folytasson vizsgálatot és vizsgálja 
felül a véleményt. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

A petíció benyújtója már korábban közvetlenül felvette a kapcsolatot a Bizottsággal, és a 
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2006. szeptember 6-i, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való 
jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és 
szervekre való alkalmazásáról szóló 1367/2006/EK rendelet1 rendelkezéseinek megfelelően 
felkérte a Bizottságot Győr város rendezési tervének módosításáról szóló C(2011)351 
véleményének felülvizsgálatára. Kérvényében a petíció benyújtója többek között azokat az 
állításokat sorolta fel, amelyek a petícióban is megjelennek, melyek szerint a bizottsági 
véleményt megelőzően nem készült kielégítő elemzés a különböző alternatív megoldásokról, 
továbbá a projekt veszélynek tenné ki az egyben a Natura 2000 helyszínt is érintő LIFE 
program célkitűzéseit. A Bizottság 2011. július 14-én levélben válaszolt a felülvizsgálati 
kérvényre. 
A petícióban felsorolt állításokra adott válaszként tisztázni kell, hogy:

 a Bizottság véleménye Győr város rendezési tervének módosításáról a magyar 
hatóságok által szolgáltatott információkon alapult, amelyekből a Bizottság azt vonta 
le, hogy az alternatívák vizsgálata kielégítő módon zajlott le;

 a lehetőségeket több szempont alapján vizsgálták, különböző helyszíneket is 
számításba véve; ezen szempontok és a felsorolt alternatívák elemzését követően a 
Bizottság úgy vélte, hogy a projekt végrehajtásához nincs elfogadhatóbb helyszín, 
mint az egyben a Natura 2000 terület részét is képező terep;

 Győr város rendezési tervének módosítását elsődlegesen fontos közérdekek igazolták 
(a magyarázat megtalálható a C(2011)351 vélemény 4–5. oldalán);

 a magyar hatóságok kompenzációs lépések megtételét ígérték, amelyek a Natura 2000 
helyszínt ért károkat hivatottak ellensúlyozni (a vélemény 5–6. oldalán);

 a Bizottság véleménye semmilyen nemzeti szinten végzett engedélyezési eljárás 
eredményét előzetesen nem ítélte meg;

 a környezeti hatásvizsgálatról szóló uniós jogszabály2 lehetővé teszi az érintettek 
részvételét a tervek és projektek jóváhagyási eljárásában; amennyiben a petíció 
benyújtója aggasztónak találta a hatásvizsgálat minőségét, valamint tudomása volt 
további, kevésbé káros megoldások létezéséről, erről a nemzeti környezetvédelmi 
hatóságokat kellett volna tájékoztatnia még az SEA-eljárás (stratégiai környezeti 
hatásvizsgálat) és az EIA-eljárás (környezeti hatásvizsgálat) során; amennyiben úgy 
vélte, hogy észrevételeit nem vették figyelembe, vagy hogy a hatásvizsgálat hiányos 
volt, a vonatkozó nemzeti és uniós jogszabály lehetővé teszi a hatósági döntés bíróság 
elé terjesztését.

A LIFE projekttel kapcsolatban tisztázni kell, hogy amint a Bizottság értesült Győr város 
módosított rendezési tervének a LIFE projektre gyakorolt káros hatásáról, a Bizottság 
kezdeményezte a támogatási megállapodás módosítási eljárását. Ez a folyamat mostanra 
lezárult. A Bizottság módosította a támogatási megállapodást: a projektből teljesen kizárta a 
                                               
1 HL L 264., 2006.9.25.
2 A környezeti hatásvizsgálatról szóló módosított 85/337/EGK irányelv (KHV-irányelv), valamint a bizonyos 
tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv (a stratégiai 
környezetvédelmi értékelésről szóló irányelv).
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Natura 2000 helyszínhez tartozó azon részt, ahol az autógyártási projektet megvalósítják. A 
Bizottság továbbá olyan óvintézkedéseket is bevett a módosított megállapodásba, amelyekkel 
a LIFE finanszírozása és az Audi projekt érdekében tett kompenzációs intézkedések közötti 
átfedések kiküszöbölhetők. Ez a módosítás 2012. július 20-án lépett hatályba.

Összegzés

A Bizottság nem találja bizonyítottnak, hogy a Bizottság 2011. január 25-i, a Győr város 
rendezési tervének módosításáról szóló C(2011)351 számú véleménye nem megfelelő vagy 
téves tájékoztatásokon alapult volna, így annak felülvizsgálatát nem irányozza elő.


