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Tema: Peticija Nr. 1207/2009 dėl Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su
galimybe visuomenei susipažinti su informacija, tariamų pažeidimų 
tvirtinant bažnyčios statybos Bukarešto viešajame parke projektą, kurią 
pateikė Rumunijos pilietė Ioana Sutu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja kritikuoja Bukarešto savivaldybės institucijų sprendimą, kuriuo leidžiama 
viešajame parke statyti bažnyčią. Ji tvirtina, kad šis sprendimas priimtas nepasitarus su 
visuomene ir kad visuomenė negalėjo susipažinti su informacija apie projektą. Jos teigimu, 
neleistinai neatlikus poveikio tyrimo, vietoj viešosios žaliosios zonos bus pastatyta nauja 
ortodoksų bažnyčia, nors netoli jau yra penki kiti tokie pastatai. Ji prašo, kad Europos 
Parlamentas išnagrinėtų klausimą ir užtikrintų, kad Rumunijos valdžios institucijos tinkamai 
vykdytų galiojančius teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama Orhuso konvencija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

Peticijos pateikėja nurodo, kad dėl bažnyčios statybos viešasis parkas, esantis priešais jos 
gyvenamąjį namą, turėtų išnykti arba, bet kokiu atveju, sumažėti. 2005 m. Bukarešto meras 
išdavė leidimą pakeisti žemės sklypo paskirtį. Statybos leidimas išduotas 2009 m., nepaisant 
to, kad pagal Potvarkį Nr. 114/2007 draudžiama parkuose statyti pastatus, parkus mažinti arba 
naikinti. Statybos leidimas neatitinka Orhuso konvencijos1, visų pirma jos nuostatų, susijusių 

                                               
1 Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės 
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su visuomenės dalyvavimu sprendimų priėmimo procese. Rumunija šią konvenciją pasirašė 
2000 m. Yra ir kitų panašių atvejų.

Europos Sąjunga yra Orhuso konvencijos šalis nuo 2005 m. gegužės 17 d.1 Todėl ji pritaikė
savo teisės aktus, kad jie visiškai derėtų su konvencija. Nagrinėjant šią peticiją visų pirma 
taikoma patvirtinta Direktyva 2003/35/EB2.

Su visuomenės dalyvavimu susijusiuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodoma, kad 
visuomenė privalo dalyvauti priimant sprendimą dėl viešųjų ar privačių projektų, galinčių
turėti didelį poveikį aplinkai (poveikio aplinkai vertinimas – PAV)3, įrenginių, kuriems 
reikalingas leidimas, susijęs su taršos integruota prevencija ir kontrole (TIPK)4, ir tam tikrų 
planų ar programų, numatytų Direktyvos 2003/35/EB I priede. Priėmus šiuos teisės aktus, 
visiškai įsigaliojo Orhuso konvencijos 6 ir 7 straipsniai.

Bažnyčios statyba akivaizdžiai nepatenka į TIPK sritį ir nesusijusi su I priede nurodytais 
planais ar programomis.

Ji nenumatoma projektuose, kuriuos rengiant privaloma įvertinti poveikį aplinkai (iš dalies 
pakeistos Direktyvos 85/337/EEB 4 straipsnio 1 dalis ir I priedas). Taip pat neatrodo, kad ji 
galėtų būti priskirta projektams, išvardytiems tos pačios direktyvos II priede, kai valstybės 
narės turi nustatyti, ar reikia atlikti projekto poveikio aplinkai vertinimą (4 straipsnio 2 ir 3 
dalys).

Todėl pagal taikytinus ES teisės aktus nebūtina, kad peticijos pateikėjos nurodytu atveju 
visuomenė dalyvautų sprendimų priėmimo procese.

Atsižvelgta į tai, kad 2009 m. išdavus statybos leidimą, pasak peticijos pateikėjos, pažeistas 
Potvarkis Nr. 114/2007. Bet toks spėjamas pažeidimas vertinamas tik pagal nacionalinę teisę
ir priskiriamas tik Rumunijos teismų jurisdikcijai.

Pagaliau Orhuso konvencija pastato statybai taikoma tik tiek, kiek ši sritis reglamentuojama
nurodytomis direktyvomis.

Išvados

Vertinant peticijoje pateikiamą informaciją neatrodo, kad kompetentingos Rumunijos valdžios 
institucijos nesilaikė visuomenės dalyvavimo nuostatų, išdėstytų Direktyvoje 2003/35/EB, 
priimtoje siekiant Orhuso konvencijai suteikti visą galią visuomenės dalyvavimo ir teisės 
                                                                                                                                                  
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais, pasirašyta Orhuse 1998 m. 
birželio 25 d.
1 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas (2005/370/EB), paskelbtas OL L 124, 2005 5 17, p. 1.
2 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, paskelbta OL L 156, 2003 6 25, 
p. 17).
3 1985 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyva dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (85/337/EEB), paskelbta OL L 175, 1985 7 5, p. 40; 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva 97/11/EB, 
paskelbta OL L 73, 1997 3 14, p. 5, ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/35/EB, paskelbta OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
4 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės (kodifikuota redakcija), paskelbta OL L 24, 2008 1 29, p. 8.
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kreiptis į teismus srityje.


