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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0444/2008, внесена от г-жа Anne Blackman, с британско 
гражданство, относно твърдения за нарушения в оценката на въздействието 
върху околната среда, извършена от уелското министерство на транспорта и 
икономиката във връзка със строителен проект в Нелсън, графство
Caerphilly (Обединено кралство)

1. Резюме на петицията

Вносителят критикува уелското министерство на транспорта и икономиката за това, че 
е допуснало изпълнението на строителен проект върху парцел от 47 хектара площ, 
собственост на министерството в Нелсън, графство Caerphilly (Обединено кралство). 
Според вносителя строителните планове са в нарушение както на европейското 
законодателство относно оценката на въздействието върху околната среда, така и на 
политиката на планиране на парламента на Уелс. Вносителят твърди, че строителят не е 
взел необходимите мерки за опазване на защитените видове на обекта (птици и 
прилепи) и че строителните работи ще нарушат сериозно живота на местната общност.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Петицията

Вносителката на петицията изразява безпокойство относно решението да бъде застроен 
терен от 47 хектара в Ty Du в Нелсън, Caerphilly, за офиси и фабрика. Безпокойството е 
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предизвикано от това, че не са защитени стара трамвайна линия, живи плетове, прилепи 
и други представители на дивата природа на и около терена. Изразена е загриженост и 
във връзка с необходимостта от такова строителство в тази област и несъответствията 
на местната пътна и канализационна инфраструктура.

Коментари на Комисията

От известно време Комисията разследва действията на общинския съвет на Caerphilly 
по редица оплаквания, на които се позовава вносителката на петицията. Основният 
въпрос, повдигнат от Комисията в тези случаи, е свързан с това, че общинският съвет 
на Caerphilly не е отдал дължимото внимание на изискванията на член 12 от Директива 
92/43/ЕИО1 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, в 
частност по отношение на защитата на прилепите. Всички видове прилепи изискват 
защита по член 12 от директивата.

След започване на процедура за нарушение срещу Обединеното кралство по член 226 
от Договора за ЕО във връзка с два от тези случаи — единият, относно построяването 
на Sirhowy Enterprise Way, а другият — относно предполагаемото предсрочно 
прочистване на терена за построяването на Blackwood Retail Park, Комисията поддържа 
диалог с органите на Обединеното кралство, за да осигури по-доброто съблюдаване на 
изискванията на член 12 от Директивата за местообитанията в Caerphilly. Става ясно, че 
представители от парламента на Уелс са се срещнали с представители на общинския 
съвет на Caerphilly през 2007 г., за да подчертаят нуждата да се осигури съответствие с 
разпоредбите за защита на видовете в Директивата за местообитанията. Става ясно, че 
общинският съвет на Caerphilly сега е по-добре запознат със своите задължения по 
Директивата за местообитанията и също така е предприел преоценка на своите 
политики по планиране на използването на земята, за да определя по-добре терени, 
които биха могли да се нуждаят от защита заради природната си значимост като част от 
преразглеждането на местния план за използване на земята. В този контекст Комисията 
ще направи своите бележки по новата петиция.

Макар Комисията да е загрижена за минали решения на общинския съвет на Caerphilly 
за осигуряване на спазването на изискванията на член 12 от Директивата за 
местообитанията, Комисията не може да установи подобно нарушение в този случай. 
Изглежда, че оценка на въздействието върху околната среда е извършена съгласно 
изискванията на Директива 85/337/ЕИО2 на Съвета относно оценката на въздействието 
на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 
97/11/EО3 и 2003/35/ЕО4. Това се оказва подкрепено от две допълнителни изследвания 
за прилепите, според които на терена не са установени техни местообитания. 
Проучванията установяват две дървета на строителния терен, които имат голям 
потенциал за прилепи и в резултат на това разрешението за строеж е издадено под 
условие да бъде извършена допълнителна оценка преди да започне реално 
строителство, за да се гарантира, че на терена не са се нанесли прилепи в периода 
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между пълното предоставяне на разрешение за строеж и започването на строителните 
работи. Изразената загриженост относно бъдещата съдба на старата трамвайна линия 
на терена и защитата на живите плетове не са въпроси, специално уредени от правото 
на Общността в областта на околната среда. Твърденията за адекватността на 
канализационната инфраструктура се нуждаят от по-сериозна обосновка, за да може да 
се направи преценка дали има евентуално нарушение на Директива 91/271/ЕИО за
пречистването на градските отпадъчни води1 в този случай.

Заключение

От предоставената информация, не може да бъде установено нарушение на правото на 
Общността в областта на околната среда.

                                               
1 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.


