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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1207/2009, внесена от г-жа Ioana Sutu, с румънско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на европейското законодателство 
относно обществения достъп до информация във връзка с одобряването 
на проект за изграждане на църква на територията на обществен парк в 
Букурещ

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията критикува решението на община Букурещ, с което се дава 
разрешение за изграждане на църква на територията на обществен парк. Тя твърди, че 
решението е било взето, без да се организира допитване до обществеността, и че 
обществеността не е имала достъп до информация относно проекта. Тя силно 
протестира срещу липсата на проучване на въздействието, както и срещу факта, че се 
предвижда премахването на обществено достъпна зелена зона, за да се открие място за 
нова православна църква, докато в съседство има пет други такива сгради. Тя моли 
Европейския парламент да разгледа въпроса и да убеди румънските органи да прилагат 
целесъобразно действащото законодателство за транспониране на Конвенцията от 
Орхус.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Вносителката на петицията посочва, че предстои обществен парк, разположен срещу 
сградата, в която живее, да изчезне или във всеки случай площта му да бъде намалена, 
поради построяването на църква. Според нея разрешението за промяна на 
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предназначението на терена е предоставено през 2005 г .  от кмета на Букурещ. 
Разрешителното за строеж е предоставено през 2009 г. въпреки заповед № 114/2007, 
която забранява строителството на сгради в паркове, намаляването на тяхната площ
или унищожаването им. Разрешителното за строеж не зачита Конвенцията от Орхус1, 
по-специално що се отнася до участието на обществеността в процеса на вземане на 
решения. Румъния е страна по тази конвенция от 2000 г. Имало е и други подобни 
случаи.

Европейският съюз е страна по Конвенцията от Орхус от 17 май 2005 г2. За тази цел той 
адаптира своето законодателство, за да го направи напълно съвместимо с конвенцията. 
По-специално във връзка с целите на настоящата петиция беше одобрена Директива 
2003/35/ЕО3.

Законодателството на Европейския съюз в областта на участието на обществеността 
постановява, че такова участие се изисква за публични или частни проекти, за които 
има вероятност да окажат въздействие върху околната среда (ОВОС)4, за инсталации, 
за които трябва да се издаде разрешение, целящо комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването (КПКЗ)5 и за някои планове или програми, предвидени в 
приложение І към Директива 2003/35/ЕО. Това законодателство има за цел да осигури 
пълното действие на членове 6 и 7 от Конвенцията от Орхус.

Строителството на църква очевидно не попада в рамките на КПКЗ или на плановете
или програмите от приложение І.

То не се предвижда в проектите, за които е задължително изготвянето на ОВОС (член 
4, параграф 1 и приложение І към Директива 85/337/ЕИО, във вида, в който е 
изменена). Също така не изглежда, че то може да бъде включено в проектите, изброени 
в приложение ІІ към тази директива, за които държавите-членки трябва да определят 
дали проектът следва да бъде предмет на ОВОС или не (член 4, параграфи 2 и 3).

Следователно въз основа на приложимото европейско законодателство посоченият от 

                                               
1 Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения 
и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, съставена в Орхус на 25.6.1998 г. в рамките на 
ИКЕ/ООН (Икономическа комисия на ООН за Европа).

2 Решение на Съвета от 17 февруари 2005 година (2005/370/ЕО), публикувано в ОВ L 124 от 17.5.2005 г., 
стр. 1.

3 Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 година, публикувана в 
ОВ L 156 от 25.6.2003 г., стр. 17.

4 Директива на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда (85/337/ЕИО), публикувана в ОВ L 175 от 5.7.1985 г., стр. 40; 
Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година, публикувана в ОВ L 73 от 14.3.1997 г., стр. 5, и 
Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 година, публикувана в ОВ 
L 156 от 25.6.2003 г., стр. 17.

5 Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (кодифицирана версия), публикувана в ОВ L 24 от 
29.1.2008 г., стр. 8.
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вносителя на петицията случай не изисква задължително участие на обществеността в
процеса на вземане на решения.

Беше отбелязан фактът, че издаденото през 2009 г. разрешително за строеж нарушава, 
според вносителя на петицията, заповед № 114/2007. При все това такова 
предполагаемо нарушение попада в обхвата единствено на националното 
законодателство и в сферата на компетентност на румънските съдилища.

В заключение, Конвенцията от Орхус е приложима за строителството на сгради само в 
случай, че този въпрос е уреден в горепосочените директиви.

Заключения

Въз основа на съдържащата се в петицията информация не изглежда, че румънските 
компетентни органи не са спазили разпоредбите относно участието на обществеността, 
които се съдържат в Директива 2003/35/ЕО, приета, за да осигури пълното действие на 
Конвенцията от Орхус в областта на участието на обществеността и достъпа до 
правосъдие.


