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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1380/2011, którą złożył Ferenc Tibor Zsák (Węgry) w imieniu 
Society of Conservationists of Eastern Hungary, w sprawie opinii C (2011) 
351 wydanej przez Komisję Europejską w sprawie ochrony fauny i flory w 
ramach zmiany planu rozwoju miasta Györ na Węgrzech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że w opinii C(2011) 352 wydanej przez Komisję Europejską nie 
uwzględniono w wystarczającym stopniu dobra roślin i zwierząt chronionych w mieście Györ 
na Węgrzech. Składający petycję podkreśla, że Komisja wyraziła zgodę na rozbudowę fabryki 
samochodów. Rozbudowa ta doprowadzi do zniszczenia rzadkich i chronionych gatunków 
roślin i zwierząt, na których ochronę Komisja przeznaczyła ponad milion euro w ramach 
programu LIFE w 2009 r. Składający petycję stwierdza, że wspomniana opinia jest sprzeczna 
z prawem Unii Europejskiej i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. Dodaje, że 
rozmaite rozwiązania alternatywne w stosunku do rozbudowy fabryki nie zostały 
w wystarczającym stopniu zbadane i że w opinii przyznano niesłusznie pierwszeństwo 
względom ekonomicznym. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o rozpatrzenie i zmianę tej opinii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Autor petycji skontaktował się już bezpośrednio z Komisją w sprawie tego przedsięwzięcia i 
zgodnie z rozporządzeniem 1367/2006 (w sprawie zastosowania postanowień konwencji z 
Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
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dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów 
Wspólnoty)1 zwrócił się do Komisji o dokonanie przeglądu opinii C(2011)351 w sprawie 
modyfikacji planu rozbudowy w mieście Győr. W swoim wniosku składający petycję 
przedstawił między innymi identyczne twierdzenia do tych opisanych w petycji, tj. że opinia 
Komisji nie była poprzedzona odpowiednią analizą rozwiązań alternatywnych oraz że 
realizacja projektu utrudni osiąganie celów projektu LIFE realizowanego na tym samym 
obszarze należącym do sieci Natura 2000. Komisja odpowiedziała na wniosek o przegląd 
pismem z dnia 14 lipca 2011 r. 
W odpowiedzi na twierdzenia przedstawione w petycji należy wyjaśnić, że:

 opinia Komisji w sprawie modyfikacji planu rozbudowy w mieście Győr opierała się 
na informacjach uzyskanych od władz węgierskich, w oparciu o te informacje 
Komisja uznała, że ocena rozwiązań alternatywnych została przeprowadzona w 
sposób zadowalający,

 analiza rozwiązań alternatywnych opierała się na wielu kryteriach i obejmowała wiele 
potencjalnych lokalizacji, po dokonaniu analizy tych kryteriów i przedstawionych 
alternatyw, Komisja uznała, że nie istnieją żadne rozsądne alternatywy dla lokalizacji 
przedsięwzięcia na obszarze, który należy również do sieci Natura 2000,

 modyfikacja planu rozbudowy miasta Győr była uzasadniona istotnymi przyczynami 
związanymi z nadrzędnym interesem publicznym (wyjaśnionym na str. 4-5 opinii 
C(2011)351;

 władze Węgier obiecały wdrożyć pakiet środków kompensacyjnych, które 
zrekompensują szkody wyrządzone na terenie należącym do sieci Natura 2000 (str. 5-
6 opinii),

 opinia Komisji nie przesądziła wyniku jakichkolwiek postępowań w sprawie 
zatwierdzenia prowadzonych na szczeblu krajowym,

 unijne przepisy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko2 oferuje 
zainteresowanym stronom możliwość uczestnictwa w procesie zatwierdzania planów i 
przedsięwzięć; jeżeli autor petycji miał obawy w związku z jakością oceny 
środowiskowej, w tym posiadał informacje o rozwiązaniach alternatywnych 
wywołujących mniejsze szkody, powinien o nich poinformować krajowe władze 
środowiskowe w trakcie prowadzenia przez nie oceny oddziaływania na środowisko i 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; jeżeli w tym przypadku uznałby, że 
jego uwagi nie zostały wzięte pod uwagę lub gdyby w przeprowadzanej ocenie 
wystąpiły błędy, właściwe przepisy prawa krajowego i unijnego oferują możliwości 
sądowego odwoływania się od decyzji władz.

Jeżeli chodzi o projekt LIFE, należy zwrócić uwagę, że jak tylko Komisja otrzymała 
informacje, że modyfikacja planu rozbudowy w mieście Győr będzie mieć negatywny wpływ 
na realizację projektu LIFE, wszczęła ona procedurę w sprawie zmiany umowy o dotację. 
Procedura jest w chwili obecnej zakończona. Komisja zmieniła umowę o dotację, tak aby 
                                               
1 Dz.U. L 264 z 25.9.2006.
2 Zmieniona dyrektywa 85/337/EEC w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa OOŚ) i 
dyrektywa 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dyrektywa SEA).
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całkowicie wyłączyć z projektu część obszaru należącego do sieci Natura 2000, na którym ma 
być realizowany projekt rozbudowy fabryki samochodów. Komisja włączyła również do 
zmienionej umowy szereg środków i zabezpieczeń, których celem jest uniknięcie zazębiania 
się pomiędzy finansowaniem LIFE, a środkami uzupełniającymi realizowanymi dla projektu 
Audi. Zmiana weszła w życie dnia 20 lipca 2012 r.

Wniosek
Komisja nie znajduje powodów, dla których miałaby uznać, że jej opinia C(2011)351 z dnia 
25 stycznia 2011 r. dotycząca modyfikacji planu rozbudowy w mieście Győr opierała się na 
niewystarczających lub błędnych informacjach i w związku z tym nie przewiduje zmiany tej 
opinii.


