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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Ioan Robu, román állampolgár által a dArhiescopia Romano-Catolică –
Bucureşti nevében benyújtott, 8656 aláírást tartalmazó, 0067/2007. számú 
petíció egy bukaresti építési projektnek a Szent József katedrálisra gyakorolt 
káros hatásairól>

A Veniamin Aenasoaiei és Mihai Damian Baciu, román állampolgárok által 
az Institutul Teologic Romano-Catolic nevében benyújtott, 2 aláírást 
tartalmazó 0149/2007 sz. petíció a bukaresti Szent József katedrális 
közelében egy húszemeletes épület építéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy egy, a bukaresti Szent József katedrális közelében épülő 
felhőkarcoló veszélyeztetné e műemlék épület szerkezetét. A petíció benyújtója szerint az 
építési projekt, amely a katedrális északi homlokzatától 8 méterre folyik egy történelmi 
műemlékek számára védettnek nyilvánított területen, a román jogszabályok által előírt, 
szükséges engedélyek nélkül indult meg. A petíció benyújtója kijelenti, hogy nem végeztek 
megfelelő környezeti hatásvizsgálatot, és úgy véli, hogy megsértették a 85/384/EGK 
irányelvet és az EK-Szerződés 151. cikkét. A petíció benyújtója, akinek nemzeti szinten tett 
diplomáciai lépéseire nem érkezett válasz, arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki 
az ügyet és állítsa le a projektet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól 2007. november 29-én kapott válasz

E két petíció tárgya egy 20 szintes épületnek („Cathedral Plaza”) a bukaresti Szent József 
katedrális mellett való megépítése miatti lehetséges veszély. 
A petíciók benyújtói szerint a román szenátus 2006. november 9-én megszavazott egy 
határozatot, melyben kérik a kormányt az építkezés leállítására, a projekt azonban ennek 
ellenére folytatódik. A petíciók benyújtói úgy vélik, hogy a Szent József katedrális mint 
műemlék az építkezés miatt súlyos veszélyben van.

A Bizottság tudomásul veszi a petíciók benyújtói által a Szent József katedrális mellett folyó 
építési projektet illetően benyújtott kérést. Emlékeztet azonban arra, hogy az Unió nem 
rendelkezik közvetlen hatáskörrel az európai kulturális örökség védelmét illetően. A 
Szerződés 151. cikke úgy rendelkezik, hogy a Közösség által ilyen ügyekben tett fellépés 
hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget.
Tehát a nemzeti hatóságok feladata az ilyen projektek megfelelőségének megítélése, illetve az 
ezekkel kapcsolatos esetleges kockázatok értékelése. A Bizottság tehát arra kéri a petíciók 
benyújtóit, hogy forduljanak az illetékes nemzeti hatóságokhoz. 

A Cathedral Plaza épületkomplexumra vonatkozó fejlesztési hozzájárulást illetően a 
városfejlesztési projektek, ideértve a bevásárlóközpontokat és a gépjárműparkolókat is, az 
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
85/337/EGK irányelv1 (a KHV-irányelv) II. mellékletének hatálya alá tartoznak. E projektek 
tekintetében KHV nem kötelező. A II. mellékletben felsorolt kategóriák esetében „vizsgálat” 
szükséges, amennyiben a tagállamok úgy ítélik meg, hogy azok jelentős hatással lehetnek a 
környezetre. Erre sor kerülhet eseti vizsgálat útján, küszöbök vagy kritériumok megállapításával, 
illetve e módszerek kombinálásával, figyelembe véve az irányelv III. mellékletében szereplő, 
kiválasztási kritériumokat. A rendelkezésre álló információkból a Bizottság nem tudja 
megállapítani, hogy e projekt tekintetében sor került-e „vizsgálat”-ra. Mindenesetre a 
rendelkezésre álló információk alapján a projektet 2007. január 1. – Románia EU-
csatlakozásának napja, az EU-jog romániai alkalmazandóságának kezdete – előtt már 
elindították.

A fentiek alapján a Bizottság nem állapíthatja meg az EK környezetvédelmi jogszabályainak 
megsértését a rendelkezésre bocsátott információk alapján, mivel a KHV-irányelv 
Romániában a fejlesztési jóváhagyási eljárás kezdetén nem volt alkalmazandó (az e projekt 
tekintetében a városháza 1. osztálya által kiadott fejlesztési hozzájárulás 2006. február 24-i 
keltezésű). 

                                               
1 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról (Hivatalos Lap L 175.,1985.07.05.), módosította: az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3i 
97/11/EK tanácsi irányelv (Hivatalos Lap L 073., 1997.3.14.) és az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 
26-i 2003/35/EK irányelve (L 156., 2003.6.25.) 


