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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 67/2007, Ioan Robu, Romanian kansalainen, Bukarestin 
roomalaiskatolisen arkkihiippakunnan puolesta, ja 8 656 allekirjoittanutta, 
rakennushankkeen haitallisista vaikutuksista Bukarestissa sijaitsevaan 
Pyhän Joosefin katedraaliin

Vetoomus nro 149/2007, Veniamin Aenasoaiei ja Mihai Damian Baciu, 
Romanian kansalaisia, Roomalaiskatolisen teologisen instituutin puolesta, ja 
kaksi allekirjoittanutta, 20-kerroksisen rakennuksen rakentamisesta Pyhän 
Joosefin katedraalin läheisyyteen Bukarestissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta 

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että pilvenpiirtäjän rakentaminen Bukarestissa sijaitsevan Pyhän 
Joosefin katedraalin läheisyyteen vaarantaa kyseisen rakennustaiteellisesti arvokkaan ja 
historiallisen monumentin rakenteet. Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, että rakennushanke, joka 
toteutetaan kahdeksan metrin päässä historiallisten monumenttien suojelualueeksi julistetulla 
alueella sijaitsevan katedraalin pohjoisesta seinämästä, on käynnistetty ilman tarvittavia, 
Romanian lainsäädännössä vaadittuja lupia. Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hankkeesta ei 
tehty asianmukaista ympäristövaikutusten arviointia, ja katsoo, että hankkeella on rikottu 
EY:n direktiivin 85/384/ETY säännöksiä sekä EY:n perustamissopimuksen 151 artiklan 
määräyksiä. Vetoomuksen esittäjä on ajanut asiaa kansallisella tasolla, mutta hänelle ei ole 
annettu vastausta. Hän pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan tilannetta ja keskeyttämään 
hankkeen toteuttamisen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 22. toukokuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007

Nämä kaksi vetoomusta koskevat 20-kerroksisen rakennuksen ("Cathedral Plaza") 
rakentamisesta Bukarestin Pyhän Joosefin katedraalin läheisyyteen mahdollisesti aiheutuvaa 
vaaraa. 

Vetoomusten esittäjien mukaan Romanian senaatti äänesti 9. marraskuuta 2006 
päätöslauselmasta pyytäen hallitusta keskeyttämään rakennustyöt, mutta hanketta jatketaan. 
He katsovat, että rakennustyöt aiheuttavat vakavan uhan Pyhän Joosefin katedraalille, joka on 
kansallinen muistomerkki.

Komissio panee merkille vetoomusten esittäjien pyynnön, joka liittyy Pyhän Joosefin 
katedraalin läheisyydessä toteutettavaan rakennushankkeeseen. Se muistuttaa kuitenkin, ettei 
unionilla ole välittömiä toimivaltuuksia eurooppalaisen kulttuuriperinnön suojelemisessa. 
Yhteisön perustamissopimuksen 151 artiklassa määrätään, että yhteisö myötävaikuttaa siihen, 
että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansallista ja 
alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä. 
Näin ollen kansallisten viranomaisten on arvioitava vastaavanlaisten hankkeiden 
asianmukaisuutta ja niihin mahdollisesti liittyviä riskejä.   Komissio voi ainoastaan kehottaa 
vetoomuksen esittäjiä kääntymään kansallisten toimivaltaisten viranomaisten puoleen.  

Cathedral Plaza -rakennuskokonaisuuden rakennusluvan osalta kaupunkialueiden 
kehittämishankkeet sekä ostoskeskusten ja pysäköintitilojen rakentaminen kuuluvat tiettyjen 
julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 
85/337/ETY1 (”YVA-direktiivi”) liitteen II soveltamisalaan. Tällaisten hankkeiden 
yhteydessä ympäristövaikutusten arviointi ei ole pakollinen. Liitteessä II luetteloitujen ryhmien 
hankkeet ovat arvioinnin kohteena silloin, kun jäsenvaltiot määrittävät, että niillä on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Määrittäminen voidaan toteuttaa 
tapauskohtaisella tutkimuksella, asettamalla kynnysarvoja tai perusteita tai yhdistämällä nämä 
menetelmät ottaen huomioon direktiivin liitteessä III esitetyt valintaperusteet. Komissio ei voi 
arvioida toimitettujen tietojen perusteella, onko kyseisen hankkeen osalta suoritettu edellä 
mainittu arviointi. Joka tapauksessa toimitetuista tiedoista käy ilmi, että hanke käynnistettiin 
ennen Romanian liittymistä EU:hun 1. tammikuuta 2007, jolloin EY:n lainsäädäntöä alettiin 
soveltaa Romaniassa. 

Komissio ei voi edellä mainittu huomioon ottaen ja toimitettujen tietojen perusteella todeta, 
että kyseessä olisi EY:n ympäristölainsäädännön rikkominen, sillä YVA-direktiiviä ei vielä 
sovellettu Romaniassa, kun rakennuslupamenettely käynnistettiin (kaupunginhallitus myönsi 
rakennusluvan hanketta varten 24. helmikuuta 2006). 

                                               
1 Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (EYVL L 175, 5.7.1985), siten kuin muutettu 3. maaliskuuta 1997 
annetulla neuvoston direktiivillä 97/11/EY (EYVL L 73, 14.3.1997) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 26. 
toukokuuta 2003 antamalla direktiivillä 2003/35/EY (EUVL L 156, 25.6.2003). 


