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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1207/2009, którą złożyła Ioana Sutu (Rumunia) w sprawie 
domniemanych naruszeń europejskiego prawodawstwa w sprawie 
publicznego dostępu do informacji w związku z zatwierdzaniem projektu 
budowy kościoła w parku miejskim w Bukareszcie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję krytykuje decyzję władz miejskich w Bukareszcie, które zezwoliły na 
budowę kościoła w parku publicznym. Przekonuje ona, że decyzję podjęto bez konsultacji 
publicznych, a społeczeństwo nie miało dostępu do informacji na temat przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Składająca petycję zdecydowanie podkreśla brak jakiegokolwiek studium 
oddziaływania oraz fakt, iż publiczny teren zielony zniknie, aby zrobić miejsce dla nowego 
kościoła prawosławnego, choć w pobliżu znajduje się pięć takich świątyń. Zwraca się ona do 
Parlamentu Europejskiego o zbadanie tej sprawy i spowodowanie, by władze rumuńskie 
w odpowiedni sposób wdrażały obowiązujące prawodawstwo, które transponuje konwencję 
z Arhus.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składająca petycję wskazuje, że park miejski znajdujący się naprzeciwko budynku, w którym 
mieszka, będzie musiał zniknąć – lub w każdym razie zostać pomniejszony – z powodu 
budowy kościoła. Pozwolenia na zmianę przeznaczenia gruntu udzielił w 2005 r. burmistrz 
Bukaresztu. Pozwolenie na budowę wydano w 2009 r., wbrew rozporządzeniu nr 114/2007, 
zakazującemu budowy budynków w parkach oraz usuwania bądź zmniejszania parków.
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Pozwolenie na budowę naruszało konwencję z Aarhus1, w szczególności w odniesieniu do 
udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Rumunia jest stroną tej konwencji od roku 
2000. Zdaniem składającej petycję nie jest to odosobniony przypadek.

Unia Europejska jest stroną konwencji z Aarhus od 17 maja 2005 r.2. W związku z tym 
dostosowała swoje prawodawstwo, tak aby było ono w pełni zgodne z samą konwencją.
W kontekście przedmiotowej petycji przyjęto w szczególności dyrektywę 2003/35/WE3.

Prawodawstwo Unii Europejskiej w dziedzinie udziału społeczeństwa stanowi, że udział ten 
jest wymagany w przypadku projektów publicznych lub prywatnych o potencjalnie 
znaczących skutkach dla środowiska naturalnego (OOŚ)4, w przypadku zakładów 
podlegających pozwoleniu mającemu na celu zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom 
i ich kontrolę (IPPC)5 oraz w przypadku niektórych planów i programów przewidzianych 
w załączniku I do dyrektywy 2003/35/WE. Prawodawstwo to ma na celu nadanie pełnej 
skuteczności art. 6 i 7 konwencji z Aarhus.

Budowa kościoła bezspornie nie należy do zakresu IPPC, ani też planów czy programów 
z załącznika I.

Nie jest też przewidziana w ramach projektów, w przypadku których obowiązkowo 
wymagana jest OOŚ (art. 4 ust. 1 oraz załącznik I do zmienionej dyrektywy 85/337/EWG).
Nie wydaje się również, aby mogła zostać włączona do projektów wymienionych 
w załączniku II do tejże dyrektywy, w przypadku których do państw członkowskich należy 
określenie, czy projekt powinien podlegać OOŚ, czy też nie (art. 4 ust. 2 i 3).

W związku z tym, na podstawie mającego zastosowanie prawodawstwa europejskiego 
przypadek opisany przez składającą petycję nie wymaga obowiązkowego udziału 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Zwrócono należycie uwagę na fakt, że pozwolenie na budowę wydane w 2009 r. narusza, 
zdaniem składającej petycję, rozporządzenie nr 114/2207. Domniemane naruszenie podlega 
jednak wyłącznie ustawodawstwu krajowemu i wyłącznej kompetencji sądów rumuńskich.
                                               
1 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25.06.1998 w ramach 
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

2 Decyzja Rady z dnia 17.02.2005 (2005/370/WE), opublikowana w Dz.U. L 124 z 17.05.05, s. 1. 

3 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r., opublikowana w Dz.U. L 
156 z 25.06.2003, s. 17.

4 Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (85/337/EWG), opublikowana w Dz.U. L 175 
z 05.07.1985, s. 40; dyrektywa 97/11/WE Rady z dnia 3 marca 1997 r., opublikowana w Dz.U. L 73 
z 14.03.1997, s. 5 oraz dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r., 
opublikowana w Dz.U. L 156 z 25.06.2003, s. 17.

5 Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana), opublikowana w Dz.U. L 24 z 29.01.08, 
s. 8.
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Konwencja z Aarhus ma wreszcie zastosowanie do wznoszenia budynków jedynie w stopniu, 
w jakim kwestia ta jest regulowana przez wyżej wymienione dyrektywy.

Wnioski

Na podstawie informacji zawartych w petycji nie można stwierdzić, że właściwe organy 
rumuńskie naruszyły przepisy dotyczące udziału społeczeństwa, zawarte w dyrektywie 
2003/35/WE, przyjętej w celu nadania pełnej skuteczności konwencji z Aarhus dotyczącej 
udziału społeczeństwa i dostępu do sprawiedliwości.


