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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1207/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Ioana Sutu, 
par Eiropas tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz publisku piekļuvi informācijai 
saistībā ar projekta apstiprināšanu, kura mērķis ir baznīcas būvniecība publiskā 
parkā Bukarestē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja kritizē Bukarestes rātsnama iestāžu lēmumu, ar ko tiek atļauta 
baznīcas būvniecība publiskā parkā. Viņa apgalvo, ka lēmums tika pieņemts bez sabiedriskās 
apspriešanas un ka sabiedrībai nebija pieejama ar šo projektu saistītā informācija. Viņa 
pārliecinoši nosoda to, ka nav veikts ietekmes pētījums, un faktu, ka publiskā zaļā zona 
izzudīs, lai atbrīvotu vietu jaunai pareizticīgo baznīcai, tajā pašā laikā tuvumā atrodoties 
piecām citām šādām ēkām. Viņa lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu un likt 
Rumānijas iestādēm atbilstoši piemērot spēkā esošos tiesību aktus, ar kuriem transponē 
Orhūsas Konvenciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 4. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka sakarā ar baznīcas celtniecību izzudīs — vai jebkurā 
gadījumā, tiks samazināts — parks pretim ēkai, kurā viņa dzīvo. Atļauju par teritorijas 
izmantošanas maiņu piešķīris Bukarestes mērs 2005. gadā. Celtniecības atļauja tikusi 
izsniegta 2009. gadā, neraugoties uz rīkojumu Nr. 114/2007, kas aizliedz ēku celtniecību 
parkos un parku samazināšanu vai iznīcināšanu. Celtniecības atļauja neatbilst Orhūsas 
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konvencijai1, jo īpaši attiecībā uz sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanas procesā. Rumānija 
ir šīs konvencijas līgumslēdzēja puse kopš 2000. gada. Ir bijuši arī citi līdzīgi gadījumi. 

Eiropas Savienība ir Orhūsas konvencijas līgumslēdzēja puse kopš 2005. gada 17. maija2. 
Šajā sakarā ES ir pielāgojusi savus tiesību aktus, lai tie būtu pilnīgi saderīgi ar pašu 
konvenciju. Atbilstoši šī lūgumraksta mērķiem, jo īpaši Direktīva 2003/35/EK3 tika 
apstiprināta.

Eiropas Savienības tiesību akti par sabiedrības dalību paredz, ka šāda dalība tiek prasīta 
attiecībā uz publiskiem vai privātiem projektiem, kam var būt nozīmīga ekoloģiskā ietekme 
(IVN)4, attiecībā uz iekārtām, kurām ir nepieciešama atļauja, kas paredz piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli (IPNK),5 un attiecībā uz dažiem plāniem un programmām, 
kas paredzēti Direktīvas 2003/35/EK I pielikumā. Šo tiesību aktu mērķis ir nodrošināt 
Orhūsas konvencijas 6. un 7. panta pilnīgu iedarbību.

Baznīcas celtniecība acīmredzami neietilpst IPNK vai I pielikumā paredzēto plānu vai 
programmu regulējumā.

Tā nav paredzēta projektos, kuriem ir obligāta prasība izstrādāt IVN (Direktīvas 85/337/EEK 
4. panta 1. punkts un I pielikums grozītajā versijā). To arī nevar iekļaut projektos, kuri ir 
uzskaitīti šās pašas direktīvas II pielikumā un attiecībā uz kuriem dalībvalstīm ir jānosaka, vai 
projektam ir vai nav jāveic IVN (4. panta 2. un 3. punkts). 

Līdz ar to saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem lūgumraksta 
iesniedzējas minētajā gadījumā nav obligātas prasības pēc sabiedrības dalības lēmumu 
pieņemšanas procesā. 

Tika atzīmēts tas, ka 2009. gadā izsniegtā celtniecības atļauja, pēc lūgumraksta iesniedzējas 
domām, pārkāpj rīkojumu Nr. 114/2007. Tomēr šis iespējamais pārkāpums attiecas tikai uz 
valsts tiesību aktiem un Rumānijas tiesu kompetenci.

                                               
1 Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, noslēgta 1998. gada 25. jūnijā Orhūsā, 
ANO/EEK (Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas) ietvaros.

2 Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmums 2005/370/EK (OV L 124, 17.5.5., 1. lpp.). 

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK (OV L 156, 
2.6.2004., 17. lpp.).

4 Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.); Padomes 1997. gada 
3. marta Direktīva 97/11/EK (OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.) un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK (OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.).

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva 2008/1/EK par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificētā versija) (OV L 24, 29.1.8., 8. lpp.).
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Orhūsas konvenciju kādas ēkas celtniecībai piemēro tikai tad, ja šo jautājumu regulē iepriekš 
minētās direktīvas.

Secinājumi

Saskaņā ar lūgumrakstā minēto informāciju neatklājas, ka Rumānijas kompetentās iestādes 
nebūtu ievērojušas noteikumus par sabiedrības dalību, kas ietverti Direktīvā 2003/35/EK, kura 
tika pieņemta, lai nodrošinātu Orhūsas konvencijas pilnīgu iedarbību attiecībā uz sabiedrības 
dalību un iespēju vērsties tiesu iestādēs.”


