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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Aναφορά 0067/2007 του κ. Ioan Robu, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Arhiescopia Romano-Catolică - Bucureşti, η οποία συνοδεύεται από 
8 656 υπογραφές, σχετικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις ενός έργου κατασκευής 
στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωσήφ του Βουκουρεστίου

Aναφορά 0149/2007 των κ. Veniamin Aenasoaiei και κ. Mihai Damian Baciu, 
ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Ρωμαιοκαθολικού Θεολογικού 
Ινστιτούτου (Institutul Teologic Romano-Catolic), η οποία συνοδεύεται από 2 
υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή ενός εικοσαόροφου κτιρίου πλησίον 
του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωσήφ στο Βουκουρέστι

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κατασκευή ενός ουρανοξύστη κοντά στον καθεδρικό ναό 
Saint Joseph του Βουκουρεστίου θα θέσει σε κίνδυνο τη δομή αυτού του αρχιτεκτονικού 
ιστορικού μνημείου. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το κατασκευαστικό έργο, που βρίσκεται σε 
απόσταση 8 μέτρων από τη βόρεια πρόσοψη του καθεδρικού ναού σε μια περιοχή που έχει 
κηρυχθεί προστατευόμενη ζώνη για ιστορικά μνημεία, έχει ξεκινήσει χωρίς την απαραίτητη 
έγκριση που απαιτείται από τη ρουμανική νομοθεσία. Ο αναφέρων δηλώνει ότι δεν 
διενεργήθηκε η δέουσα μελέτη εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θεωρεί ότι 
έχει παραβιασθεί η ευρωπαϊκή οδηγία 85/384, καθώς και το άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ. Ο 
αναφέρων, του οποίου οι ενέργειες δεν έτυχαν ανταπόκρισης σε εθνικό επίπεδο, ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την κατάσταση και να αναστείλει την κατασκευή 
του έργου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2007.

Οι δύο αυτές αναφορές αφορούν τον κίνδυνο που εγκυμονεί η κατασκευή εικοσαόροφου 
κτιρίου («Cathedral Plaza») δίπλα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωσήφ στο Βουκουρέστι.
Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η ρουμανική Γερουσία με ψήφισμά της τής 9ης Νοεμβρίου
2006 ζήτησε από την κυβέρνηση να διακόψει τις εργασίες, το έργο όμως συνεχίζεται. Οι 
αναφέροντες θεωρούν ότι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωσήφ, που αποτελεί εθνικό μνημείο, 
απειλείται σοβαρά από το εν λόγω έργο.

Η Επιτροπή σημειώνει το αίτημα των αναφερόντων σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό έργο
πλησίον του καθεδρικού του Αγίου Ιωσήφ. Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η Ένωση δεν έχει
άμεση αρμοδιότητα σε ζητήματα που άπτονται της προστασίας της ευρωπαϊκής κληρονομιάς.
Το άρθρο 151 της Συνθήκης προβλέπει ότι η δράση της Κοινότητας στον τομέα αυτόν
περιορίζεται στη συμβολή στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών με σεβασμό 
στην εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, προβάλλοντας ταυτόχρονα την κοινή 
πολιτιστική κληρονομιά.
Εναπόκειται, επομένως, στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών να κρίνουν την
καταλληλότητα τέτοιων σχεδίων και να εκτιμήσουν τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται
με αυτά. Η Επιτροπή, κατά συνέπεια, μπορεί μόνο να προτείνει στους αναφέροντες να
απευθυνθούν στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Όσον αφορά την άδεια κατασκευής του κτιριακού συγκροτήματος Cathedral Plaza, τα σχέδια
αστικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένων εμπορικών κέντρων και χώρων , καλύπτονται από το 
Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον  (οδηγία «ΕΠΕ»). Πρόκειται για
σχέδια σε σχέση με τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια ΕΠΕ. Τα σχέδια των
κατηγοριών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ πρέπει να υπόκεινται στη διαδικασία της
διαλογής («screening») στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη εκτιμούν το ενδεχόμενο να 
υπάρξει σοβαρός αντίκτυπος στο περιβάλλον. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να γίνεται επί τη βάσει 
κατά περίπτωση εξέτασης, με τον καθορισμό κατωτάτων ορίων ή συγκεκριμένων κριτηρίων, ή
με συνδυασμό των μεθόδων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας. Βάσει των παρασχεθεισών πληροφοριών, η Επιτροπή δεν μπορεί
να κρίνει εάν έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία του «screening» για το έργο αυτό. Σε κάθε
περίπτωση, από τις υποβληθείσες πληροφορίες προκύπτει ότι το σχέδιο δρομολογήθηκε πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2007 –ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας στην ΕΕ– οπότε και 
τέθηκε σε ισχύ στη Ρουμανία το κοινοτικό δίκαιο.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει παραβίαση του κοινοτικού περιβαλλοντικού
δικαίου βάσει των υποβληθεισών πληροφοριών, δεδομένου ότι η οδηγία ΕΠΕ δεν ίσχυε στη
Ρουμανία κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας έκδοσης άδειας (η άδεια 
                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον  (Επίσημη Εφημερίδα L 175 της 05/07/1985), όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της 
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον (Επίσημη Εφημερίδα L 073 της 14/03/1997), και οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 (L 156 της 17 25.6.2003).
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κατασκευής που εξέδωσε το δημαρχείο του τομέα 1 για το έργο αυτό έχει ημερομηνία 24 
Φεβρουαρίου 2006).


