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Betreft: Verzoekschrift 67/2007, ingediend door Ioan Robu (Roemeense nationaliteit), 
namens Arhiescopia Romano-Catolică - Bucureşti, gesteund door 8 656 
medeondertekenaars, over de nadelige effecten van een bouwproject voor de 
Sint Jozefkathedraal in Boekarest

Verzoekschrift 149/2007, ingediend door Veniamin Aenasoaiei en Mihai 
Damian Baciu (Roemeense nationaliteit), namens het Institutul Teologic 
Romano-Catolic, gesteund door 2 medeondertekenaars, over de bouw van 
een gebouw van 20 verdiepingen nabij de Sint Jozef kathedraal in Boekarest

1. Samenvatting van het verzoekschrift 

Volgens indiener brengt de bouw van een wolkenkrabber in de nabijheid van de Sint 
Jozefkathedraal in Boekarest de constructie van dit architectonisch en historisch monument in 
gevaar. Indiener voert aan dat het bouwproject, dat op 8 meter afstand van de noordgevel van 
de kathedraal wordt uitgevoerd in een gebied dat tot beschermde zone voor historische 
monumenten is verklaard, is gestart zonder de op grond van de Roemeense wetgeving vereiste 
vergunningen. Indiener stelt dat geen deugdelijke milieu-effectrapportage heeft 
plaatsgevonden en is van mening dat inbreuk is gemaakt op EU-richtlijn 85/384 en artikel 151 
van het EG-Verdrag. Indiener, die op nationaal niveau geen gehoor heeft gevonden, verzoekt 
het Europees Parlement de situatie te laten onderzoeken en het project te laten stilleggen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007

Beide verzoekschriften hebben betrekking op het mogelijke gevaar van de bouw van een 20 
verdiepingen tellend gebouw ("Cathedral Plaza") nabij de Sint Jozef kathedraal in Boekarest. 
Volgens indieners heeft de Roemeense Eerste Kamer op 9 november 2006 een resolutie 
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goedgekeurd waarin de regering wordt verzocht het project stop te zetten, maar het is nog in 
volle gang. Indieners zijn van mening dat de Sint Jozef kathedraal, een nationaal monument, 
ernstig wordt bedreigd door het bouwproject.

De Commissie neemt kennis van het verzoek van indieners betreffende het bouwproject nabij 
de Sint Jozef kathedraal. Zij wijst er echter op dat de Unie geen rechtstreekse bevoegdheden 
heeft op het gebied van de bescherming van Europees erfgoed. In artikel 151 van het Verdrag 
is vastgelegd dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontplooiing van de culturen van de 
lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, 
maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.
Het is dan ook aan de nationale overheden om te bepalen of dergelijke projecten al dan niet 
moeten worden uitgevoerd en de eventuele risico’s ervan te beoordelen. De Commissie kan 
dan ook niet meer doen dan indieners aansporen zich tot de bevoegde nationale overheden te 
richten.

Wat de goedkeuring voor de bouw van Cathedral Plaza betreft, valt de bouw van stedelijke-
ontwikkelingsprojecten, waaronder ook winkelcentra en parkeergarages, onder bijlage II van 
Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten. Voor deze projecten is een MER niet verplicht. Voor projecten in de 
categorieën van bijlage II dient een screening plaats te vinden waarbij lidstaten beoordelen welke 
significante milieueffecten zich waarschijnlijk zullen voordoen. Deze beoordeling kan zijn 
gebaseerd op onderzoek per geval, op vastgestelde drempels of criteria of een combinatie van 
deze methoden. Hierbij dienen de relevante selectiecriteria uit bijlage III bij de richtlijn in acht te 
worden genomen. Op basis van de verstrekte informatie kan de Commissie niet vaststellen of 
voor dit project een dergelijke screening heeft plaatsgevonden. In ieder geval blijkt uit de 
verstrekte informatie dat het project vóór 1 januari 2007 van start is gegaan, de datum waarop
Roemenië tot de EU is toegetreden en het Gemeenschapsrecht voor dat land in werking is 
getreden.

Gezien het voorgaande en op basis van de verstrekte informatie stelt de Commissie dat de 
Europese milieuwetgeving niet is geschonden, aangezien de MER-richtlijn bij de start van de 
goedkeuringsprocedure niet in Roemenië van toepassing was (op 24 februari 2006 is door het 
stadhuis van sector 1 goedkeuring verstrekt voor dit project).

                                               
1 Richtlijn van de Raad 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (Publicatieblad L 175 van 5 juli 1985), gewijzigd bij Richtlijn van de Raad 
97/11/EG van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten (Publicatieblad L 073 van 14 maart 1997), en Richtlijn 2003/35/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 (L 156 17 van 25 juni 2003) 


