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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1207/2009, της Ioana Sutu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
εικαζόμενες παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την πρόσβαση του
κοινού σε πληροφορίες σχετικά με την έγκριση ενός έργου με σκοπό την
ανέγερση εκκλησίας σε δημόσιο πάρκο στο Βουκουρέστι

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα επικρίνει την απόφαση των δημοτικών αρχών του Βουκουρεστίου που
εγκρίνει την ανέγερση μιας εκκλησίας σε ένα δημόσιο πάρκο. Υποστηρίζει ότι η απόφαση
ελήφθη χωρίς τη διενέργεια καμίας δημόσιας διαβούλευσης και ότι το κοινό δεν είχε
πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το έργο. Καταδικάζει έντονα την έλλειψη
οποιασδήποτε μελέτης επιπτώσεων και το γεγονός ότι ένας δημόσιος χώρος πρασίνου θα
αφανιστεί για να δώσει τη θέση του σε ένα νέο ορθόδοξο ναό τη στιγμή που στη γειτονιά
υπάρχουν πέντε ακόμη τέτοια κτίρια. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει
το ζήτημα και να πιέσει τις ρουμανικές αρχές ώστε να εφαρμόσουν ορθά την ισχύουσα
νομοθεσία που μεταφέρει τη Σύμβαση του Arhus.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι ένα δημόσιο πάρκο, ευρισκόμενο απέναντι από το κτίριο στο
οποίο κατοικεί, αναμένεται να αφανιστεί –ή, εν πάση περιπτώσει, να περιοριστεί– λόγω της
ανέγερσης μιας εκκλησίας. Η άδεια αλλαγής της χρήσης γης φαίνεται ότι χορηγήθηκε το
2005 από τον δήμαρχο του Βουκουρεστίου. Η οικοδομική άδεια φαίνεται ότι εκδόθηκε το
2009, παρά το διάταγμα αριθ. 114/2007, το οποίο απαγορεύει την ανέγερση κτιρίων στα



PE440.066 2/3 CM\810974EL.doc

EL

πάρκα, καθώς και τον περιορισμό ή την κατάργηση των χώρων αυτών. Η αναφέρουσα
ισχυρίζεται ότι η εν λόγω οικοδομική άδεια δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Århus1,
ειδικότερα δε όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η
Ρουμανία είναι συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω Σύμβασης από το έτος 2000. Αναφέρεται,
μάλιστα, ότι υπάρχουν και άλλες παρεμφερείς περιπτώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Århus από τις 17 Μαΐου
20052. Προς τον σκοπό αυτόν, προσάρμοσε κατάλληλα τη νομοθεσία της ώστε να καταστεί
απολύτως συμβατή με τη Σύμβαση αυτή καθαυτή. Σχετικά με την παρούσα αναφορά, έχει
εγκριθεί συγκεκριμένα η οδηγία 2003/35/ΕΚ3.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της συμμετοχής του κοινού ορίζει ότι η
συμμετοχή αυτή απαιτείται για τα σχέδια δημόσιων ή ιδιωτικών έργων που ενδέχεται να
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (ΕΠΕ)4, για τις εγκαταστάσεις που υπόκεινται
σε χορήγηση άδειας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ)5 και
για ορισμένα σχέδια ή προγράμματα που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας
2003/35/ΕΚ. Η συγκεκριμένη νομοθεσία έχει ως στόχο τη διασφάλιση της πλήρους
αποτελεσματικότητας των άρθρων 6 και 7 της Σύμβασης του Århus.

Είναι προφανές ότι η ανέγερση εκκλησίας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
ΟΠΕΡ ούτε των σχεδίων ή προγραμμάτων του παραρτήματος Ι.

Ομοίως, δεν προβλέπεται στα σχέδια έργων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτική διενέργεια
ΕΠΕ (άρθρο 4, παράγραφος 1, και παράρτημα Ι της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως
τροποποιήθηκε). Τέλος, δεν φαίνεται να μπορεί να συμπεριληφθεί ούτε στα σχέδια που
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της ίδιας οδηγίας, για τα οποία τα κράτη μέλη
υποχρεούνται να καθορίσουν εάν υπόκεινται ή όχι σε ΕΠΕ (άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3).

Κατά συνέπεια, βάσει της εφαρμοστέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η περίπτωση την οποία
επικαλείται η αναφέρουσα δεν προϋποθέτει την υποχρεωτική συμμετοχή του κοινού στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Έχει ληφθεί δεόντως υπό σημείωση το γεγονός ότι η οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2009
παραβιάζει, σύμφωνα με την αναφέρουσα, το διάταγμα αριθ. 114/2007. Εντούτοις, μια
υποτιθέμενη παραβίαση αυτού του είδους εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής της

                                               
1 Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος, η οποία υπεγράφη στο Århus στις 25.6.1998 στο πλαίσιο 
της ΟΕΕ / ΗΕ (Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών).
2 Απόφαση του Συμβουλίου της 17.2.2005 (2005/370/ΕΚ), η οποία δημοσιεύτηκε στην ΕΕ L 124 της 17.5.2005, 
σελ. 1. 
3 Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003, η οποία 
δημοσιεύτηκε στην ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σελ. 17.
4 Οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (85/337/ΕΟΚ), η οποία δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 175 της 
05.07.1985, σελ. 40· οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997, η οποία δημοσιεύθηκε στην ΕΕ 
L 73 της 14.03.1997, σελ. 5 και οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 2003, η οποία δημοσιεύθηκε στην EE L 156 της 25.06.2003, σελ. 17.
5 Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με 
την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (κωδικοποιημένη έκδοση), η οποία δημοσιεύτηκε στην 
ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σελ. 8.
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εθνικής νομοθεσίας και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ρουμανικών δικαστηρίων.

Τέλος, η Σύμβαση του Århus εφαρμόζεται στην περίπτωση ανέγερσης κτιρίων μόνο στον
βαθμό που το συγκεκριμένο ζήτημα διέπεται από τις προαναφερθείσες οδηγίες.

Συμπεράσματα

Βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην αναφορά, δεν προκύπτει ότι οι αρμόδιες
ρουμανικές αρχές δεν έχουν τηρήσει τις διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού που
περιλαμβάνονται στην οδηγία 2003/35/ΕΚ, η οποία εγκρίθηκε για να προσδώσει πλήρη
αποτελεσματικότητα στη Σύμβαση του Århus στον τομέα της συμμετοχής του κοινού και της
πρόσβασης στη δικαιοσύνη.


