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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0067/2007, którą złożył Ioan Robu (Rumunia) w imieniu dArhiescopia 
Romano-Catolică - Bucureşti, z 8 656 podpisami, w sprawie szkodliwego 
wpływu przedsięwzięcia budowlanego na Katedrę Św. Józefa w Bukareszcie

Petycji 0149/2007, którą złożyli Veniamin Aenasoaiei i Mihai Damian Baciu 
(Rumunia) w imieniu Institutul Teologic Romano-Catolic, z dwoma 
podpisami, w sprawie budowy dwudziestopiętrowego budynku w pobliżu 
Katedry św. Józefa w Bukareszcie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że wzniesienie wieżowca w pobliżu Katedry Św. Józefa 
w Bukareszcie stanowi zagrożenie dla struktury tej zabytkowej budowli. Zdaniem 
składającego petycję realizacja przedsięwzięcia budowlanego w odległości ośmiu metrów 
od północnej fasady katedry, na obszarze uznanym za chronioną strefę zabytkową, rozpoczęła 
się bez uprzedniego uzyskania zezwoleń wymaganych przez rumuńskie ustawodawstwo. 
Składający petycję twierdzi, że nie przeprowadzono właściwej oceny wpływu na środowisko 
naturalne oraz że naruszono przepisy dyrektywy WE 85/384 i art. 151 traktatu WE. Ponieważ 
działania podjęte przez składającego petycję na szczeblu krajowym nie przyniosły żadnych 
rezultatów, zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sytuacji i doprowadzenie 
do wstrzymania realizacji przedsięwzięcia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

Obie petycje dotyczą potencjalnego zagrożenia związanego z budową dwudziestopiętrowego 
wieżowca („Cathedral Plaza”) w pobliżu Katedry Św. Józefa w Bukareszcie.
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Według składających petycję w dniu 9 listopada 2006 r. rumuński senat przyjął rezolucję 
zobowiązującą rząd do wstrzymania budowy, tymczasem projekt jest kontynuowany. 
Składający petycję są zdania, że budowa jest poważnym zagrożeniem dla Katedry Św. Józefa, 
stanowiącej zabytek narodowy.

Komisja Europejska przyjęła do wiadomości wniosek składających petycję w odniesieniu 
do projektu budowlanego w pobliżu Katedry Św. Józefa. Jednocześnie przypomina, 
że ochrona dziedzictwa europejskiego nie wchodzi bezpośrednio w zakres kompetencji Unii. 
Art. 151 traktatu stanowi, że działanie Wspólnoty na tym polu przyczynia się do rozkwitu 
kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, 
równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego.
W związku z powyższym to władze krajowe powinny oceniać słuszność projektów 
i ewentualne ryzyka, jakie mogą one ze sobą nieść. Komisji pozostaje więc zachęcić 
składających petycję do zwrócenia się w tej sprawie do właściwych władz krajowych.

Odnośnie do zezwolenia na inwestycję, tj. budowy kompleksu Cathedral Plaza,
przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, w tym centra handlowe oraz parkingi,
wchodzą w zakres załącznika II do dyrektywy 85/337/EWG1 w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(„dyrektywa środowiskowa”). Przedsięwzięcia te nie podlegają obowiązkowi 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcia wymienione 
w załączniku II podlegają jedynie obowiązkowi „przeglądu”, przy czym to państwa 
członkowskie określają prawdopodobny znaczny wpływ na środowisko naturalne. Tego typu 
szacunek może być przeprowadzony poprzez analizę indywidualnych przypadków, ustalenie 
progów lub kryteriów – lub połączenie wymienionych metod, przy uwzględnieniu 
odpowiednich kryteriów selekcji wymienionych w załączniku III do dyrektywy. Na podstawie 
dostarczonych informacji Komisja nie jest w stanie określić, czy dokonano „przeglądu” 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Z informacji natomiast wynika, że przedsięwzięcie zostało 
rozpoczęte przed 1 stycznia 2007 r., tj. przed dniem przystąpienia Rumunii do UE, w którym 
to dniu prawo UE zaczęło obowiązywać w Rumunii. 

W świetle powyższego Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia wspólnotowego prawa 
środowiskowego na podstawie dostarczonych informacji, ponieważ dyrektywa środowiskowa 
nie obowiązywała w Rumunii w dniu rozpoczęcia procedury wydania zezwolenia 
na przedsięwzięcie (pozwolenie na przedsięwzięcie wydane na przedmiotowe przedsięwzięcie 
przez I Wydział Urzędu Miejskiego pochodzi z dnia 24 lutego 2006 r.). 

                                               
1 Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985), zmieniona 
dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającą dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz.U. L 073 
z 14.3.1997), oraz dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. (Dz.U. 
L 156 z 25.6.2003)


