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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

28.9.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1380/2011 dėl Europos Komisijos nuomonės C(2011) 351 dėl 
floros ir faunos apsaugos keičiant Dėro miesto Vengrijoje plėtros planą, 
kurią pateikė Vengrijos pilietis Ferenc Tibor Zsák Rytų Vengrijos aplinkos 
saugotojų draugijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Europos Komisijos nuomonėje (C(2011) 352) nepakankamai 
atsižvelgiama į Dėro mieste Vengrijoje saugomos floros ir faunos svarbą. Peticijos pateikėjas 
nurodo, kad Komisija pritarė automobilių gamyklos plėtrai. Dėl šios plėtros turi būti 
sunaikinta saugoma reta flora ir fauna, kuriai apsaugoti Komisija 2009 m. pagal LIFE 
programą skyrė daugiau kaip milijoną eurų lėšų. Peticijos pateikėjas teigia, kad Komisijos 
nuomonė prieštarauja Bendrijos teisei ir Teisingumo Teismo praktikai. Be to, jis teigia, kad 
nebuvo išsamiai išnagrinėtos įvairios gamyklos plėtros alternatyvos ir kad nuomonėje 
pirmenybė nepagrįstai teikiama ekonominiams kriterijams. Peticijos pateikėjas prašo Europos 
parlamento ištirti ir persvarstyti šią nuomonę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Peticijos pateikėjas jau tiesiogiai kreipėsi į Komisiją dėl šio projekto ir pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų 
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taikymo Bendrijos institucijoms ir organams1 prašė Komisijos persvarstyti savo nuomonę 
(C(2011) 352) dėl Dėro miesto plėtros plano dalinio pakeitimo. Šiame prašyme peticijos 
pateikėjas, be kitų dalykų, pateikė tuos pačius įtarimus, kurie surašyti ir jo peticijoje, t. y. kad 
Komisijos nuomonė priimta prieš tai neatlikus tinkamos alternatyvų analizės ir projektas 
pakenktų LIFE projekto, vykdomo toje pačioje „Natura 2000“ teritorijoje, tikslams. Komisija 
atsakė į prašymą persvarstyti 2011 m. liepos 14 d. laišku. 
Atsakant į įtarimus, pateiktus peticijoje, reikia išaiškinti, kad:

 Komisijos nuomonė dėl Dėro miesto plėtros plano dalinio pakeitimo pagrįsta 
informacija, kurią pateikė Vengrijos valdžios institucijos, ir remdamasi šia informacija 
Komisija laikėsi nuomonės, kad alternatyvų vertinimas atliktas tinkamai;

 alternatyvų analizė buvo pagrįsta įvairiais kriterijais ir apėmė kelias galimas vietoves; 
išanalizavusi šiuos kriterijus ir pateiktas alternatyvas Komisija nusprendė, kad nėra 
kitų pagrįstų alternatyvų ir reikia vykdyti projektą zonoje, kuri sutampa su 
„Natura 2000“ teritorija;

 dalinis Dėro miesto plėtros plano keitimas pagrįstas dėl įpareigojančių viršesnio 
visuomenės intereso priežasčių (kaip aiškinama Nuomonės C(2011)351 4–5 p.);

 Vengrijos valdžios institucijos pažadėjo įgyvendinti kompensavimo priemonių rinkinį, 
kuriomis bus kompensuojama žala, padaryta „Natura 2000“ teritorijai (nuomonės 5–
6 p.);

 Komisijos nuomonėje nėra iš anksto nusprendžiama dėl bet kokių leidimo suteikimo 
procedūrų, kurios bus taikomos nacionaliniu lygmeniu, rezultato;

 pagal ES teisės aktus dėl poveikio aplinkai vertinimo2 numatytos galimybės, kad 
suinteresuotosios šalys gali dalyvauti planų ir projektų tvirtinimo procese; Jei peticijos 
pateikėjas turi abejonių dėl poveikio vertinimo kokybės, įskaitant galimų kitų mažiau 
žalos darančių alternatyvų buvimą, jis turi jas pateikti nacionalinėms aplinkos 
apsaugos institucijoms vykdant SAV ir PAV procedūras; jei po to jis manys, kad į jo 
komentarus neatsižvelgta arba kad poveikio vertinimas buvo su trūkumais, pagal 
atitinkamus nacionalinius ir ES teisės aktus numatyta galimybė apskųsti šių institucijų 
sprendimą teismui.

Dėl LIFE projekto turi būti išaiškinta, kad kai tik Komisija gavo informacijos, kad Dėro 
miesto plėtros plano pakeitimas turės neigiamą poveikį LIFE projektui, ji pradėjo procedūrą 
dėl dotacijos sutarties dalinio pakeitimo. Šiuo metu procesas yra baigtas. Komisija iš dalies 
pakeitė dotacijos sutartį, kad iš projekto būtų visiškai išbraukta „Natura 2000“ teritorijos 
dalis, kurioje bus įgyvendinamas automobilių gamybos projektas. Komisija taip pat įtraukė į 
iš dalies pakeistą sutartį kelias priemones ir apsaugos priemones, kad būtų išvengta LIFE 
finansavimo ir kompensavimo priemonių, vykdomų pagal „Audi“ projektą, dubliavimosi. Šis 
pakeitimas įsigaliojo 2012 m. liepos 20 d.

                                               
1 OL L 264, 2006 9 25.
2 Iš dalies pakeista Direktyva 85/337/EEB dėl  poveikio aplinkai vertinimo (PAV direktyva) ir Direktyva 

2001/42/EB dėl strateginio aplinkos vertinimo (SAV direktyva).



CM\914318LT.doc 3/3 PE496.598v01-00

LT

Sudarymas
Komisija nenustatė pagrindo galvoti, kad 2011 m. sausio 25 d. Komisijos nuomonė 
C(2011)351 dėl Dėro miesto plėtros plano dalinio pakeitimo pagrįsta nepakankama arba 
klaidinga informacija, taigi neplanuoja šios nuomonės persvarstyti.“


