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Betreft: Verzoekschrift 1207/2009, ingediend door Mw. Ioana Sutu (Roemeense 
nationaliteit), over vermeende inbreuken op de Europese wetgeving inzake de 
toegang van het publiek tot informatie in verband met de goedkeuring van 
een project voor de bouw van een kerk in een openbaar park in Boekarest 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster bekritiseert het besluit van de gemeentelijke instanties van Boekarest om het 
groene licht te geven voor de bouw van een kerk in een openbaar park. Zij voert aan dat aan 
dit besluit geen enkele openbare raadpleging is voorafgegaan en dat het publiek geen toegang 
had tot de informatie over dit project. Zij betreurt ten zeerste dat er geen effectbeoordeling is 
uitgevoerd en dat openbaar groen zou moeten wijken voor een nieuwe orthodoxe kerk terwijl 
er in die buurt al vijf zijn. Zij verzoekt het Europees Parlement zich over deze kwestie te 
buigen en de Roemeense autoriteiten te bewegen tot een correcte uitvoering van de bestaande 
wetgeving waarbij het Verdrag van Aarhus is omgezet.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

Volgens indienster zou een openbaar park tegenover het gebouw waar zij woont, moeten 
verdwijnen – of in elk geval sterk worden verkleind – door de bouw van een kerk. 
De burgemeester van Boekarest zou de wijziging van het bestemmingsplan in 2005 hebben 
goedgekeurd, waarna in 2009 de bouwvergunning werd afgegeven, hoewel het bij 
beschikking nr. 114/2007 verboden zou zijn om te bouwen in parken, deze te verkleinen of te 
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doen verdwijnen. De bouwvergunning zou in strijd zijn met de Conventie van Aarhus1, met 
name wat betreft de inspraak in de besluitvorming. Roemenië is sinds 2000 bij deze conventie 
aangesloten. Er zouden vergelijkbare gevallen zijn. 

De Europese Unie is sinds 17 mei 2005 partij bij het Verdrag van Aarhus2. Daartoe heeft zij 
haar wetgeving aangepast om deze volledig in overeenstemming te brengen met het verdrag 
zelf. Voor dit verzoekschrift is vooral de aanneming van Richtlijn 2003/35/EG3 relevant.

De wetgeving van de Europese Unie op het vlak van inspraak van het publiek bepaalt dat een 
dergelijke inspraak vereist is voor openbare en particuliere projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben (MEB-richtlijn)4, voor installaties die aan een vergunning 
onderworpen zijn met het oog op een geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging (IPPC-richtlijn)5 en voor bepaalde plannen of programma's als bedoeld in 
bijlage I van Richtlijn 2003/35/EG. Met deze wetgeving wordt beoogd ten volle uitvoering te 
geven aan de artikelen 6 en 7 van het Verdrag van Aarhus.

Het bouwen van een kerk valt duidelijk niet onder de IPPC-richtlijn of de plannen en 
programma's van bijlage I.

Het valt evenmin onder de projecten waarvoor een MEB verplicht is (artikel 4, eerste alinea 
en bijlage I van Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd) en lijkt ook niet te passen onder de 
projecten die worden genoemd in bijlage II van diezelfde richtlijn, waarvoor de lidstaten 
moeten bepalen of het project al dan niet aan een MEB onderworpen moet worden (artikel 4, 
alinea's 2 en 3). 

Op grond van de toepasselijke Europese wetgeving is voor het door indienster beschreven 
geval inspraak van het publiek in de besluitvorming niet verplicht. 

Er is terdege nota genomen van het feit dat de in 2009 afgegeven bouwvergunning volgens 
indienster beschikking nr. 114/2007 schendt. Een dergelijke vermeende schending valt 
evenwel uitsluitend onder de nationale wetgeving en de bevoegdheid van de Roemeense 
nationale justitie.

                                               
1 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, gesloten te Aarhus op 25 juni 1998 in het kader van de VN/ECE (Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde Natie).

2 Besluit 2005/370/EG van de Raad van 17 februari 2005, PB L 124 van 17.5.2005, blz. 1. 

3 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003, PB L 156 van 25.6.2003, blz. 
17.

4 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 
3 maart 1997, PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; en Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 26 mei 2003, PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.

5 Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging (Gecodificeerde versie), PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8.
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Tot slot is het Verdrag van Aarhus slechts van toepassing op de bouw van een gebouw voor 
zover deze kwestie onder een van de voornoemde richtlijnen valt.

Conclusies

Uit de in het verzoekschrift vervatte gegevens blijkt niet dat de Roemeense bevoegde 
autoriteiten een inbreuk hebben gepleegd op de bepalingen inzake de inspraak van het publiek 
uit Richtlijn 2003/35/EG, die is aangenomen om ten volle uitvoering te geven aan het Verdrag 
van Aarhus met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter.


