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over advies C (2011) 351 van de Europese Commissie inzake bescherming 
van fauna en flora in verband met de wijziging van het ontwikkelingsplan 
voor de stad Györ in Hongarije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat in het advies (C(2011) 352) van de Europese Commissie onvoldoende 
rekening is gehouden met het belang van beschermde flora en fauna bij de stad Györ in 
Hongarije. Indiener wijst erop dat de Commissie goedkeuring heeft verleend voor de 
uitbreiding van een autofabriek. Hierdoor moet zeldzame, beschermde flora en fauna, 
waarvoor de Commissie in 2009 in het kader van het LIFE-programma nog meer dan een 
miljoen heeft besteed, worden vernietigd. Indiener stelt dat het advies strijdig is met het 
Gemeenschapsrecht en jurisprudentie van het Hof. Hij stelt voorts dat de diverse alternatieven 
voor de uitbreiding van fabriek onvoldoende diepgaand zijn onderzocht en dat in het advies 
economische criteria ten onrechte hebben de voorrang hebben gekregen. Indiener verzoekt het 
Europees Parlement om een onderzoek en herziening van het advies.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012

De indiener heeft inmiddels rechtstreeks contact opgenomen met de Commissie over dit 
project en heeft de Commissie verzocht op grond van Verordening 1367/2006 (betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, 
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inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen)1, om haar advies C(2011)351 over de wijziging van 
het ontwikkelingsplan van Győr te herzien. In het verzoek heeft de indiener onder meer 
dezelfde argumenten aangedragen als in het verzoekschrift, dat wil zeggen dat voorafgaand 
aan het Commissieadvies alternatieven niet voldoende zijn onderzocht en dat de 
doelstellingen van het LIFE-project dat in hetzelfde Natura 2000-gebied wordt uitgevoerd als 
het project, in gevaar komen. Op het herzieningsverzoek heeft de Commissie op 14 juli 2011 
met een brief geantwoord.
In antwoord op de argumenten in het verzoek moet duidelijk worden gesteld dat:

 het advies van de Commissie over de wijziging van het ontwikkelingsplan van Győr 
was gebaseerd op informatie afkomstig van de Hongaarse autoriteiten en op grond 
waarvan de Commissie heeft geoordeeld dat er voldoende onderzoek naar alternatieve 
oplossingen heeft plaatsgevonden;

 het onderzoek van de alternatieven was gebaseerd op meerdere criteria en meerdere 
mogelijke locaties; dat de Commissie na analyse van deze criteria en de voorgestelde 
alternatieven tot de slotsom is gekomen dat er geen redelijke alternatieven zijn voor 
het project in een gebied dat een Natura 2000-gebied gedeeltelijk overlapt;

 wijzigingen van het ontwikkelingsplan voor de stad Győr gerechtvaardigd waren 
vanwege dwingende redenen van groot openbaar belang zijn (zoals uitgelegd op blz. 
4-5 van het advies C(2011)351);

 dat de Hongaarse autoriteiten hebben beloofd een reeks maatregelen te treffen om de 
schade aan het Natura 2000-gebied te compenseren (blz. 5 en 6 van het advies);

 het advies van de Commissie niet vooruitloopt op de uitkomst van eventuele 
vergunningsprocedures op nationaal niveau;

 EU-wetgeving over de milieueffectbeoordeling2 mogelijkheden biedt aan betrokkenen 
om deel te nemen aan de goedkeuringsprocedure van plannen en projecten; dat, indien 
de indiener bezorgd was over de kwaliteit van de effectbeoordeling, waaronder het 
onderzoek van het bestaan van andere minder schadelijke alternatieven, hij de 
nationale milieuautoriteiten hiervan op de hoogte had moeten stellen tijdens de SMB 
en MEB-procedures; dat, indien hij dan alsnog van mening was dat met zijn bezwaren 
niet voldoende rekening was gehouden of dat de effectbeoordeling gebreken 
vertoonde, de toepasselijke nationale en EU-wetgeving mogelijkheden boden om bij 
het gerecht beroep in te stellen tegen het besluit van de autoriteiten;

Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat in verband met het LIFE-project de 
Commissie de wijzigingsprocedure van de subsidieovereenkomst is gestart nadat zij op de 
hoogte was gesteld van de negatieve gevolgen voor het LIFE-project van de aanpassing van 
het stadsontwikkelingsplan van Győr. De procedure is nu afgerond. De Commissie heeft de 
subsidieovereenkomst zodanig gewijzigd dat het gedeelte van het Natura 2000-gebied waarin 
het project van de autofabriek wordt uitgevoerd, daarvan volledig wordt uitgesloten. De 

                                               
1 PB L 264 van 25.9.2006.
2 Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd, betreffende de milieu-effectbeoordeling ( MEB-richtlijn) en Richtlijn 
2001/42/EG betreffende de strategische milieubeoordeling (SMB-richtlijn).
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Commissie heeft in de gewijzigde overeenkomst tevens een reeks maatregelen en waarborgen 
opgenomen om overlapping tussen LIFE-financiering en compenserende maatregelen in 
verband met het Audi-project, te voorkomen. Deze wijziging is op 20 juli 2012 in werking 
getreden.

Conclusie

Volgens de Commissie zijn er geen redenen om te oordelen dat haar advies C(2011)351 van 
25 januari 2011 met betrekking tot de wijziging van het ontwikkelingsplan van de stad Győr 
gebaseerd was op onvoldoende of foutieve informatie en zij zal dan ook niet overgaan tot 
herziening van haar advies.


