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Tárgy: Ioana Sutu, román állampolgár által benyújtott 1207/209. számú petíció egy 
templom egy bukaresti közparkban történő megépítésére irányuló projekt 
engedélyezésével összefüggésben az információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló uniós jogszabályok állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a bukaresti városi hatóságok által hozott határozatot, amely 
engedélyezi egy templomnak egy közparkban történő megépítését. Kifejti, hogy a határozat 
nyilvános konzultáció nélkül született, és a nyilvánosság számára nem biztosítottak 
hozzáférést a projekttel kapcsolatos információkhoz. Határozottan kifogásolja a 
hatástanulmány hiányát, valamint annak tényét, hogy ily módon eltűnne egy zöld közterület, 
hogy helyet adjon egy új ortodox templomnak, miközben a környéken már öt hasonló épület 
lenne. Felkéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki az ügyet, és gondoskodjon arról, 
hogy a román hatóságok megfelelő módon hajtják végre az Aarhusi Egyezményt átültető 
hatályos jogszabályt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 4. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója jelzi, hogy egy templom építése miatt valószínűleg el fog tűnni, vagy 
mindenesetre kisebb lesz az a közpark, amely azzal az épülettel szemközt található, amelyben 
lakik. Bukarest polgármestere 2005-ben adta ki a terület rendeltetésének megváltoztatására 
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vonatkozó engedélyt. Az építési engedélyt 2009-ben adták ki a 114/2007. sz. rendelet 
ellenére, amely megtiltja, hogy a parkokban épületeket építsenek, illetve hogy a parkokat 
csökkentsék vagy megszüntessék. Az építési engedély nem tartja tiszteletben az Aarhusi 
Egyezményt1, különösen ami a nyilvánosság döntéshozatalban történő részvételét illeti. 
Románia 2000 óta részese ennek az egyezménynek. Valószínűleg több más hasonló eset is 
van. 

Az Európai Unió 2005. május 17: óta részese az Aarhusi Egyezménynek2. Ennek megfelelően 
módosította jogszabályait, hogy azok teljes mértékben összeegyeztethetők legyenek az 
egyezménnyel. Jelen petíció szempontjából fontos körülmény többek között, hogy elfogadták 
a 2003/35/EK irányelvet3.

A nyilvánosság részvételére vonatkozó uniós jogszabályok kimondják, hogy a nyilvánosság 
részvétele kötelező azoknál a köz- vagy magánprojekteknél, amelyek jelentős hatást 
gyakorolhatnak a környezetre4, azoknál a létesítményeknél, amelyek a környezetszennyezés 
integrált megelőzésére és csökkentésére5 irányuló engedélyhez vannak kötve, valamint a 
2003/35/EK irányelv I. mellékletében meghatározott egyes tervek vagy programok esetében. 
Ezek a jogszabályok az Aarhusi Egyezmény 6. és 7. cikkének maradéktalan érvényesülését 
kívánják biztosítani.

Egy templom építése nyilvánvalóan nem tartozik a környezetszennyezés integrált megelőzése 
és csökkentése, vagy az I. mellékletben szereplő tervek vagy programok keretébe.

Nem szerepel azok között a projektek között, amelyek esetében kötelező környezeti 
hatásvizsgálatot készíteni (a módosított 85/337/EGK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése és I. 
melléklete). Úgy tűnik továbbá, hogy az ugyanezen irányelv II. mellékletében felsorolt 
projektek közé sem illeszthető be, amelyek esetében a tagállamoknak kell meghatározniuk, 
hogy a projektet környezeti hatásvizsgálat alá kell-e vetni vagy sem (a 4. cikk (2) és (3) 
bekezdése). 

Következésképpen az alkalmazandó uniós jogszabályok alapján a petíció benyújtója által 
                                               
1 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló, az ENSZ-EGB (az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága) keretében 1998. június 25-én, 
Aarhusban aláírt egyezmény.
2 A Tanács 2005. február 17-i 2005/370/EK határozata, közzététel: HL L 124., 2005.5.17., 1. 
o. 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve, közzététel: HL L 
156., 2003.6.25., 17. o.
4 Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
1985. június 27-i tanácsi irányelv (85/337/EGK), közzététel: HL L 175., 1985.7.5., 40. o.; az 
1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv, közzététel: HL L 73., 1997.3.14., 5. o. és a 2003. 
május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, közzététel: HL L 156., 
2003.6.25., 17. o.
5 A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 
2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (kodifikált változat), közzététel: HL L 24. 
2008.1.29., 8. o.
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említett esetben nem kötelező biztosítani a nyilvánosság részvételét a döntéshozatalban. 

Tudomásul vettük azt a tényt, hogy a 2009-ben kiadott építési engedély a petíció benyújtója 
szerint sérti a 114/2007. sz. rendeletet. Az ilyen feltételezett jogsértés azonban kizárólag a 
nemzeti jogszabályok alá és kizárólag a román bíróságok hatáskörébe tartozik.

Végezetül az Aarhusi Egyezményt csak akkor kell alkalmazni egy épület építésére, ha ezt a 
kérdést a fent említett irányelvek szabályozzák.

Következtetések

A petícióban foglalt információk alapján nem tűnik úgy, hogy az illetékes román hatóságok 
nem tartották be a 2003/35/EK irányelvnek a nyilvánosság részvételére vonatkozó 
rendelkezéseit, melyet a nyilvánosság részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény maradéktalan érvényesülésének biztosítása 
érdekében fogadtak el.


