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Комисия по петиции
29.11.2007 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0067/2007, внесена от г-н Ioan Robu (с румънско гражданство), 
от името на dArhiescopia  Romano-Catolică - Bucureşti, с 8656 подписа, 
относно вредното въздействие на строителен проект върху катедралата 
„Saint Joseph“ в Букурещ

Петиция 0149/2007, внесена от г-н Veniamin Aenasoaiei и г-н Mihai
Damian Baciu (и двамата с румънско гражданство), от името на Institutul
Teologic Romano-Catolic, с 2 подписа, относно строителството на 20-
етажна сграда в близост до катедралата „Saint Joseph“ в Букурещ

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията поддържа тезата, че построяването на небостъргач в близост 
до катедралата „Saint Joseph“ в Букурещ ще застраши структурата на този 
архитектурно-исторически паметник. Вносителят на петицията се аргументира, че 
изпълнението на проекта за строителния обект, отстоящ на 8 метра от северната фасада 
на катедралата, в област, обявена за защитена зона на исторически паметници, е 
започнало без наличието на необходимите разрешения, изисквани съгласно румънското 
законодателство. Вносителят заявява, че не е било извършено правилно проучване за 
оценка на въздействието върху околната среда и счита, че са били нарушени Директива 
85/384 на ЕО, както и член 151 от Договора за създаване на ЕО. Вносителят на 
петицията, който не е получил отговор на своите постъпки на национално ниво, 
отправя молба до Европейския парламент да проведе разследване по случая и да спре 
реализирането на проекта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Двете петиции се отнасят до потенциалната опасност в резултат на строителството на 
20-етажна сграда ("Cathedral Plaza") в съседство с катедралата „Saint Joseph“ в Букурещ. 
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Според вносителите на петициите, румънският Сенат е гласувал резолюция от 9 
ноември 2006 г. с искане правителството да спре строителството, но изпълнението на 
проекта продължава. Вносителите смятат, че катедралата „Saint Joseph“, която е 
национален паметник на културата, е сериозно застрашена от това строителство. 

Комисията взима под внимание искането на вносителите относно проекта за 
строителство в непосредствена близост до катедралата „Saint Joseph“. Независимо от 
това, тя напомня, че Съюзът няма преки компетенции във връзка с опазването на 
европейското културно наследство. Член 151 от Договора предвижда, че Общността ще 
допринася за разцвета на културите на държавите-членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие и същевременно извежда на преден план 
общото културно наследство. 

Следователно националните органи са тези, които трябва да преценят 
целесъобразността на подобни проекти и евентуалните рискове, свързани с тяхното 
реализиране. Комисията може само да прикани вносителите на петициите да се обърнат 
към компетентните национални органи.

Във връзка с разрешението за строеж на сграден комплекс „Cathedral Plaza“
реализирането на проекти за градоустройствено развитие, включващи търговски 
центрове и автомобилни паркинги, попада в обхвата на приложение II към Директива 
85/337/EИО1 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда („Директива за ОВОС“). Това са проекти, за които оценката на 
въздействието върху околната среда не е задължителна. Проектите от категориите, 
изброени в приложение II, подлежат на преглед, ако държавите-членки сметнат, че може 
да е налице значително въздействие върху околната среда. Това може да бъде установено 
чрез конкретна проверка по случая, чрез определяне на прагови стойности или критерии, 
или чрез комбинация от тези методи, като се вземат под внимание съответните критерии 
за подбор в приложение III към директивата. От предоставената информация Комисията 
не може да определи дали е бил извършен преглед за този проект. Във всеки случай 
предоставената информация показва, че началото на проекта е било поставено преди 1 
януари 2007 г. - датата на присъединяване на Румъния към ЕС - когато правото на ЕО
започна да се прилага от Румъния. 

В контекста на горното, Комисията не може да установи нарушение на 
законодателството на ЕО за околната среда въз основа на предоставената информация, 
тъй като Директивата за ОВОС не е била в сила в Румъния към датата на откриване на 
процедурата за издаване на разрешение (разрешението за изпълнение на този проект, 
издадено от градската администрация на сектор 1, е с дата 24 февруари 2006 г.). 

                                               
1 Директива 85/337/EИО на Съвета от  27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (Официален вестник L 175, 05/07/1985 г.), изменена с
Директива 97/11/EО  на Съвета от 3 март 1997 г., изменяща Директива 85/337/EИО относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Официален вестник L 073, 
14/03/1997 г.), и Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. (L 156 17 
25.6.2003 г.) 


