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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0067/2007, ko organizācijas dArhiescopia Romano-Catolică –
Bucureşti vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Ioan Robu un kam 
pievienoti 8656 paraksti, par postošo ietekmi, ko kāds būvniecības projekts rada 
Svētā Jāzepa katedrālei Bukarestē

Lūgumraksts Nr. 0149/2007, ko Romas katoļu teoloģijas institūta vārdā iesniedza 
Rumānijas valstspiederīgie Veniamin Aenasoaiei un Mihai Damian Baciu un kam 
pievienoti 2 paraksti, par 20 stāvu ēkas celtniecību Svētā Jāzepa katedrāles 
tuvumā Bukarestē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka debesskrāpja būvniecība netālu no Svētā Jāzepa
katedrāles Bukarestē var apdraudēt šī vēsturiskā arhitektūras pieminekļa struktūru. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka būvniecības projektu tikai 8 metru attālumā no katedrāles 
ziemeļu fasādes – zonā, kas ir pasludināta par vēsturisku pieminekļu aizsardzības zonu, – sāka 
īstenot bez nepieciešamajām atļaujām, ko nosaka Rumānijas tiesību akti. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka netika veikts atbilstošs ietekmes uz vidi novērtējums, un uzskata, ka ir 
pārkāpta EK Direktīva 85/384, kā arī EK līguma 151. pants. Lūgumraksta iesniedzējs, kura 
rīcībai valsts līmenī nebija panākumu, lūdz Eiropas Parlamentu likt pārbaudīt šo situāciju un 
panākt projekta apturēšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 22. maijā. Komisijai tika prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī

„Šie abi lūgumraksti ir par iespējamo bīstamību, kuru rada 20 stāvu ēkas („Cathedral Plaza”) 
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celtniecība netālu no Svētā Jāzepa katedrāles Bukarestē.
Saskaņā ar lūgumrakstu iesniedzēju teikto 2006. gada 9. novembrī Rumānijas Senāts balsoja 
par rezolūciju, kurā prasīja, lai valdība liek būvdarbus apturēt, tomēr projekta īstenošana 
turpinās. Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka šie būvdarbi nopietni apdraud Svētā Jāzepa 
katedrāli, kas ir valsts nozīmes piemineklis.

Komisija ņem vērā lūgumrakstu iesniedzēju pieteikumu attiecībā uz būvniecības projektu 
Svētā Jāzepa katedrāles tuvumā. Tomēr tā atgādina, ka Eiropas nozīmes mantojuma 
aizsardzības joma nav Eiropas Savienības tiešā kompetencē. Līguma 151. pantā norādīts, ka 
Kopienas rīcība šajā jomā ir veicināt dalībvalstu kultūras uzplaukumu, respektējot to 
nacionālās un reģionālās atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras 
mantojumam.
Tāpēc valsts iestādēm jālemj par šādu projektu pamatotību un jāizvērtē iespējamie riski, kas
ar tiem varētu būt saistīti. Tādējādi Komisija var vienīgi aicināt lūgumrakstu iesniedzējus 
vērsties valsts kompetentajās iestādēs.

Saistībā ar attīstības saskaņošanu „Cathedral Plaza” ēku kompleksam uz pilsētu attīstības 
projektu celtniecību, tostarp iepirkšanās centru un autostāvvietu celtniecību, attiecas 
II pielikums Direktīvā 85/337/EEK1 par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu („IVN direktīva”). Tie ir projekti, kuriem ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) 
nav obligāts. Projektiem kategorijās, kas uzskaitītas II pielikumā, tiek veikta „pārbaude”, kurā 
dalībvalstis nosaka, kuriem projektiem var būt būtiska ietekme uz vidi. Šo noteikšanu var veikt
ar katra gadījuma pārbaudi vai pēc noteiktajiem limitiem vai kritērijiem, vai kombinējot šīs 
metodes, ņemot vērā attiecīgos atlasītos kritērijus, kas paredzēti direktīvas III pielikumā. Saskaņā 
ar sniegto informāciju Komisija nevar noteikt, vai šim projektam ir veikta šāda „pārbaude”. 
Jebkurā gadījumā sniegtā informācija norāda, ka projekts tika sākts pirms 2007. gada 1. janvāra,
pirms datuma, kad Rumānija pievienojās ES un kad Rumānijā sāka piemērot EK tiesību aktus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisija nevar atzīt EK 
vides tiesību aktu pārkāpumu, jo IVN direktīvu Rumānijā nepiemēroja tajā laikā, kad sākta 
attīstības saskaņošanas procedūra (attīstības atļauju izsniedza Pilsētas domes sektors Nr. 1 
2006. gada 24. februārī).”

                                               
1 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (Oficiālais Vēstnesis L 175, 05.07.1985.), kas grozīta ar Padomes 1997. gada 3. marta 
Direktīvu 97/11/EK, ar ko groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz 
vidi novērtējumu (Oficiālais Vēstnesis L 073, 14.03.1997.), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 
26. maija Direktīva 2003/35/EK (L 156 25.6.2003. 17. lpp.) 


