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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1207/2009 af Ioana Sutu, rumænsk statsborger, om påståede brud på 
den europæiske lovgivning om offentlig adgang til oplysninger i forbindelse med 
godkendelsen af et projekt med henblik på opførelsen af en kirke i en offentlig 
park i Bukarest

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer den beslutning, der er truffet af myndighederne i Bukarests bystyre om 
at godkende opførelsen af en kirke i en offentlig park. Hun anfører, at beslutningen blev taget 
uden gennemførelsen af en offentlig høring, og at offentligheden ikke havde haft adgang til 
oplysninger vedrørende projektet. Hun klager i stærke vendinger over, at der ikke er 
gennemført en konsekvensanalyse, og over, at et offentligt grønt område vil forsvinde for at 
gøre plads til en ny ortodoks kirke, selv om der allerede er fem eller seks sådanne bygninger i 
nabolaget. Hun anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge sagen og få de rumænske 
myndigheder til at håndhæve gældende lovgivning til gennemførelse af Århuskonventionen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Andrageren anfører, at en offentlig park beliggende over for den bygning, hun bor i, vil 
forsvinde - eller under alle omstændigheder blive reduceret - på grund af opførelsen af en 
kirke. Tilladelsen til ændret arealanvendelse skulle være givet af borgmesteren i Bukarest i 
2005. Byggetilladelsen skulle være givet i 2009 trods bekendtgørelse nr. 114/2007, der 
forbyder opførelse af bygninger i parker samt reducering og nedlæggelse af disse. 
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Byggetilladelsen var ifølge andrageren ikke i overensstemmelse med Århuskonventionen1, 
navnlig med hensyn til offentlighedens medvirken i beslutningsprocessen. Rumænien har 
siden 2000 været medlem af denne konvention. Der foreligger ifølge andrageren andre 
lignende tilfælde. 

EU har siden den 17. maj 2005 været medlem af Århuskonventionen2. I den forbindelse har 
den tilpasset sin lovgivning med henblik på at gøre den fuldt ud forenelig med selve 
konventionen. I forbindelse med dette andragende er navnlig direktiv 2003/35/EF3 blevet 
godkendt.

Af EU's lovgivning vedrørende offentlighedens medvirken fremgår det, at en sådan deltagelse 
er påkrævet for offentlige eller private projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet 
(miljøkonsekvensvurdering)4, for anlæg, som er undergivet en tilladelse til integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC)5 samt for visse planer og programmer, der 
fremgår af bilag I til direktiv 2003/35/EF. Denne lovgivning har til formål at give fuld 
virkning til Århuskonventionens artikel 6 og 7.

Opførelsen af en kirke henhører helt klart hverken under IPPC eller planerne og 
programmerne i bilag I.

Opførelsen indgår ikke i projekter, for hvilke der nødvendigvis skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensvurdering (artikel 4, stk. 1, og bilag I til direktiv 85/337/EØF, som ændret). 
Det fremgår heller ikke, at den kan falde ind under projekter, der omtales i bilag II til 
ovennævnte direktiv, for hvilke medlemsstaterne skal beslutte, om projektet skal underlægges 
en miljøkonsekvensvurdering (artikel 4, stk. 2 og 3). 

I tilfældet, som andrageren gør opmærksom på, kræves der derfor ingen obligatorisk offentlig 
medvirken i beslutningsprocessen på baggrund af gældende EU-lovgivning. 

Der er taget højde for, at byggetilladelsen, der blev givet i 2009, ifølge andrageren var i 
modstrid med bekendtgørelse nr. 114/2007. En sådan formodet krænkelse hører udelukkende 
ind under den nationale lovgivning og de rumænske domstoles kompetence.

                                               
1 Konvention om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet, indgået i 
Århus den 25. juni 1998 i forbindelse med FN-ECE (De Forenede Nationer-Økonomisk Kommission for 
Europa).

2 Rådets afgørelse af 17.02.2005 (2005/370/EF), offentliggjort i EUT L 124 af 17.05.05, s. 1.

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003, offentliggjort i EUT L 156 af 25.06.2003, 
s. 17.

4 Rådets direktiv af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
(85/337/EØF), offentliggjort i EFT L 175 af 05.07.1985, s. 40; Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997, 
offentliggjort i EFT L 73 af 14.03.1997, s. 5, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj
2003, offentliggjort i EUT L 156 af 25.06.2003, s. 17.

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15.01.08 om forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
(kodificeret udgave), offentliggjort i EUT L 24 af 29.01.08, s. 8.
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Århuskonventionen finder i øvrigt kun anvendelse ved opførelse af en bygning, for så vidt 
dette spørgsmål er underlagt ovennævnte direktiver.

Konklusioner

På baggrund af oplysningerne i andragendet ser det ikke ud til, at de kompetente rumænske 
myndigheder har misligholdt bestemmelserne om offentlighedens medvirken i direktiv 
2003/35/EF, der er vedtaget for at give fuld virkning til Århuskonventionen på området 
offentlighedens medvirken i og adgang til retsvæsenet."


