
CM\1219071EL.docx PE650.592v02-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Αναφορών

23.11.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Θέμα: Αναφορά αριθ. 1152/2018, του Ferenc Tibor Zsák, ουγγρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εικαζόμενη υποβάθμιση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της διατήρησης της φύσης στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την εικαζόμενη συστηματική και οφειλόμενη σε αμέλεια 
υποβάθμιση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου της προστασίας του περιβάλλοντος στην 
Ουγγαρία. Περιγράφει λεπτομερώς τους διάφορους παράγοντες που, κατά την άποψή του, 
έχουν οδηγήσει στη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της διατήρησης της φύσης στη χώρα του και ισχυρίζεται ότι η Ουγγαρία δεν είναι σε θέση 
να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της ΕΕ 
ούτε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Απριλίου 2020

Η αναφορά

Ο αναφέρων εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά με την εικαζόμενη συστηματική και 
οφειλόμενη σε αμέλεια υποβάθμιση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου της προστασίας 
του περιβάλλοντος στην Ουγγαρία. Ισχυρίζεται ότι ο ανασχηματισμός της ουγγρικής 
κυβέρνησης που ανακοινώθηκε το 2018 οδήγησε σε μείωση του εργατικού δυναμικού στον 
τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διαχείρισης των φυσικών πάρκων, στον βαθμό 
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που εμποδίζει την Ουγγαρία να εκπληρώσει τους στόχους που τέθηκαν στο 7ο πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον της ΕΕ ή τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την οδηγία 
2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας2. 

Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι είναι σημαντικό ο τομέας της περιβαλλοντικής διαχείρισης στα 
κράτη μέλη να διέπεται από την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη 
έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα όσον αφορά την οργάνωση των υπουργείων και υπηρεσιών 
τους. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή ειδικών απαιτήσεων στα κράτη μέλη σχετικά 
με τη διατήρηση ορισμένου αριθμού προσωπικού που να ασχολείται με περιβαλλοντικά 
θέματα. 

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως πόσο σημαντικό είναι τα κράτη μέλη να 
επαρκώς εξοπλισμένα για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ. Για τον σκοπό 
αυτό, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, ώστε να διασφαλίσει την τήρηση του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δημοσιεύει περιοδικά μια επισκόπηση της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας (EIR) που χρησιμεύει επίσης για την κοινοποίηση της ανάλυσης 
της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών 
πολιτικών στα κράτη μέλη. Η επισκόπηση επισημαίνει ότι όσοι εμπλέκονται στην εφαρμογή 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πρέπει 
να διαθέτουν τις γνώσεις, τα εργαλεία και την ικανότητα ώστε να διασφαλίζουν ότι η 
νομοθεσία και η διακυβέρνηση της διαδικασίας επιβολής επιφέρουν τα επιδιωκόμενα οφέλη. 

Η διοικητική ικανότητα χρησιμεύει ως μέσο για τη διασφάλιση της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, και η αποδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας θα μπορούσε 
επίσης να αντικατοπτρίζεται στις επιδόσεις της Ουγγαρίας κατά την εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ, όπως προκύπτει από τον αριθμό των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της χώρας.

Για να υπογραμμίσει τη σημασία του θέματος, η Επιτροπή συνεργάστηκε με την ουγγρική 
διοίκηση λίγο μετά την ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε σε 
διάφορες περιπτώσεις προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
τη διοικητική μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών σε επίπεδο υπηρεσιών, 
της συνεδρίασης για τη δέσμη περιβαλλοντικών μέτρων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 
2019 και του διαλόγου για τη φύση, τον Ιανουάριο του 2020. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του 
διαλόγου για τη φύση, οι ουγγρικές αρχές ενημέρωσαν ότι οι διευθύνσεις του εθνικού πάρκου 
απασχολούν επί του παρόντος 1400 υπαλλήλους, δηλαδή το διπλάσιο προσωπικό συγκριτικά 
με το 2010, ενώ ο προϋπολογισμός αυτών των οργανώσεων τετραπλασιάστηκε. Οι αρχές 
αναφέρθηκαν επίσης στα εν εξελίξει και τα προγραμματισμένα έργα του LIFE3 

1 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 20, της 26.1.2010, σ. 7–25.
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206, της 22.7.1992, σ. 7–50.
3 Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και την 
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συμπεριλαμβανομένου του ολοκληρωμένου έργου για τη φύση, το οποίο αναμένεται να 
βελτιώσει τον αριθμό του προσωπικού.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι είναι σημαντικό ο τομέας της περιβαλλοντικής διαχείρισης στα 
κράτη μέλη να διέπεται από την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχει νομική 
βάση για την επιβολή ειδικών απαιτήσεων στα κράτη μέλη για τη διατήρηση ορισμένου 
αριθμού προσωπικού που να ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα. Επομένως, η Επιτροπή δεν 
είναι σε θέση να αμφισβητήσει τη μείωση της διοικητικής ικανότητας. 

Ταυτόχρονα, η διοικητική ικανότητα χρησιμεύει επίσης ως μέσο για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής στα κράτη μέλη, η οποία παρακολουθείται στενά 
από την Επιτροπή. 

Η δεύτερη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που δημοσιεύτηκε 
την άνοιξη του 2019, αποτυπώνει την εξέλιξη της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στην 
Ουγγαρία4, που περιλαμβάνεται επίσης στις προηγούμενες αλλά και στις μελλοντικές 
συζητήσεις με τις ουγγρικές αρχές.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Νοεμβρίου 2020

Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σε απάντηση στις παρατηρήσεις της Επιτροπής, ο αναφέρων επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του 
σχετικά με την υποβάθμιση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου προστασίας του 
περιβάλλοντος στην Ουγγαρία και τη συστηματική παραβίαση της οδηγίας 2009/147/ΕΚ5 περί 
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ6 του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Όπως ορθώς υπογραμμίζει ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν διαθέτει νομική βάση που να της 
επιτρέπει να επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις στα κράτη μέλη για τη διατήρηση ορισμένου 
επιπέδου προσωπικού που να ασχολείται με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η Επιτροπή υποχρεούται, βάσει των Συνθηκών, να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή τόσο των 
Συνθηκών όσο και των αποφάσεων εφαρμογής τους (του παράγωγου δικαίου). Αυτός είναι ο 
ρόλος της ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών». 

Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, υποχρεούται να παρακολουθεί, υπό τον έλεγχο του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσής των νομοθεσιών 
και των πρακτικών τους με αυτό.

κλιματική δράση.
4 https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf 
5 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 20, της 26.1.2010, σ. 7–25.
6 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206, της 22.7.1992, σ. 7–50.

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_hu_en.pdf
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Κατά την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, η Επιτροπή διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να 
αποφασίζει εάν και πότε θα κινήσει διαδικασία επί παραβάσει ή θα παραπέμψει μια υπόθεση 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά προτεραιότητα, η Επιτροπή διερευνά 
περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς ή στις οποίες 
τα εν λόγω μέτρα έχουν μεταφέρει εσφαλμένα οδηγίες, όταν τα κράτη μέλη δεν έχουν 
συμμορφωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 260 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ή 
στις οποίες έχουν ζημιώσει σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ ή έχουν παραβιάσει τις 
αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 3 της ΣΛΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η Επιτροπή φέρει το βάρος της απόδειξης και, 
ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παρέμβει χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία 
για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Στην προκειμένη περίπτωση, βάσει 
των πρόσθετων πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή δεν μπορεί 
να εντοπίσει πιθανή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας.

Εκτός από τη δίωξη των παραβάσεων, η Επιτροπή θα στηρίξει και θα βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να ενισχύσουν την ικανότητά τους να επιβάλλουν το δίκαιο της ΕΕ και να παρέχουν μέσα 
έννομης προστασίας ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως 
τα δικαιώματά τους. Αυτό έγινε στο πλαίσιο του διαλόγου για την προστασία της φύσης, όπου 
η Επιτροπή κάλεσε τις ουγγρικές αρχές να επανεξετάσουν και, εάν χρειαστεί, να 
αναθεωρήσουν τους στόχους και τα μέτρα διατήρησης όλων των περιοχών του δικτύου Natura 
2000, και επανέλαβε την ανάγκη τήρησης των στόχων αυτών κατά την επανεξέταση των έργων. 
Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή επαληθεύει επίσης κατά πόσον η αξιολόγηση 
των έργων πληροί τις απαιτήσεις αυτές.

Συμπέρασμα

Με γνώμονα τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν δύναται να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα. Ωστόσο, 
η Επιτροπή θα συνεχίσει να επαγρυπνεί όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, παρακολουθώντας 
παράλληλα την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στην Ουγγαρία.


