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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0067/2007 af Ioan Robu, rumænsk statsborger, for dArhiescopia 
Romano-Catolică - Bucureşti, og 8.656 medunderskrivere, om den skadelige 
indvirkning af et byggeprojekt på Sankt Josef-katedralen i Bukarest.

Andragende 0149/2007 af Veniamin Aenasoaiei og Mihai Damian Baciu, 
rumænske statsborgere, for Institutul Teologic Romano-Catolic, og 2 
medunderskrivere, om opførelsen af en 20-etagers bygning i nærheden af Sankt 
Josef-katedralen i Bukarest

1. Sammendrag

Andrageren gør gældende, at opførelsen af en skyskraber i nærheden a Sankt Josef-katedralen 
i Bukarest vil bringe dette historiske arkitektoniske monuments konstruktion i fare. 
Andrageren anfører, at byggeprojektet, som gennemføres otte meter fra katedralens nordlige 
facade i et område, der er udpeget som et beskyttet område for historiske monumenter, er 
blevet indledt uden de tilladelser, der kræves i den rumænske lovgivning. Andrageren klager 
over, at der ikke er gennemført en korrekt undersøgelse af indvirkningen på miljøet, og 
mener, at direktiv 85/384 samt EF-traktatens 151 er blevet overtrådt. Andrageren, hvis klager 
til de nationale myndigheder ikke er blevet besvaret, anmoder Europa-Parlamentet om at få 
sagen undersøgt og projektet indstillet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

"Disse to andragender vedrører den potentielle fare ved at opføre en 20-etagers bygning 
("Cathedral Plaza") ved siden af Sankt Josef-katedralen i Bukarest.



PE398.591v01-00 2/2 CM\699468DA.doc

DA

Ifølge andragerne vedtog det rumænske senat den 9. november 2006 en resolution, hvori det
anmodede regeringen om at lukke byggepladsen, men projektet fortsatte. Andragerne mener, 
at Sankt Josef-katedralen, som er et monument af national betydning, er alvorligt truet af 
denne byggeplads.

Kommissionen noterer sig andragernes anmodning vedrørende byggeprojektet tæt ved Sankt 
Josef-katedralen. Den minder imidlertid om, at Unionen ikke har direkte kompetence i forhold 
til beskyttelse af europæisk kulturarv. I henhold til EF-traktatens artikel 151 bidrager 
Fællesskabet til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet det respekterer den 
nationale og regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv.

Det er således op til de nationale myndigheder at vurdere hensigtsmæssigheden af sådanne 
projekter og de eventuelle risici, der måtte være forbundet med dem. Kommissionen kan 
derfor kun opfordre andragerne til at henvende sig til de kompetente nationale myndigheder.

Med hensyn til byggetilladelsen til bygningskomplekset Cathedral Plaza falder 
anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser, ind under 
bilag II til direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet ("VVM-direktivet"). Dette er projekter, hvor en undersøgelse af 
indvirkningen på miljøet ikke er obligatorisk. Projekter, der er anført i bilag II, skal underkastes 
en "screening", hvor medlemsstaterne fastslår de sandsynlige væsentlige indvirkninger på 
miljøet. Dette kan ske ved at undersøge hvert enkelt tilfælde, ved at fastsætte grænseværdier eller 
kriterier eller ved hjælp af en kombination af disse metoder, idet der tages hensyn til de relevante 
udvælgelseskriterier i bilag III til direktivet. Kommissionen kan ikke ud fra de fremsendte 
oplysninger afgøre, om der er foretaget en "screening" af dette projekt. Under alle 
omstændigheder fremgår det af oplysningerne, at projektet blev påbegyndt før den 1. januar 
2007 - datoen for Rumæniens tiltrædelse af EU - hvor fællesskabsretten trådte i kraft for 
Rumænien.

I lyset af ovenstående kan Kommissionen ikke fastslå en overtrædelse af Fællesskabets 
miljølovgivning på baggrund af de fremsendte oplysninger, eftersom VVM-direktivet ikke 
fandt anvendelse i Rumænien, da byggetilladelsesproceduren blev indledt (den 
byggetilladelse, der er udstedt af rådhusets afdeling 1 til dette projektet, er dateret den 24. 
februar 2006)."

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985), som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 der ændrer 
direktiv 85/337/EØF om vurdering af bestemte offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT L 
073 af 14.3.1997), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF 26.maj 2003 (EFT L 156 af 17 
25.6.2003).


