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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0444/2008 af Anne Blackman, britisk statsborger, om påståede 
overtrædelser af miljøvurderinger fra det walisiske transport- og 
økonomidepartements side i forbindelse med et udviklingsprojekt i Nelson, 
County of Caerphilly (Det Forenede Kongerige)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer det walisiske transport- og økonomimisterium for at give tilladelse til et 
udviklingsprojekt på en 47 acres stor grund, som ministeriet ejer i Nelson, County of 
Caerphilly (Det Forenede Kongerige). Ifølge andrageren er udviklingsplanerne i strid med 
såvel den europæiske lovgivning om miljøvurderinger som det walisiske parlaments 
planlægningspolitik. Andrageren hævder, at planlæggeren ikke har truffet de nødvendige 
foranstaltninger for at bevare fredede arter på stedet (fugle og flagermus), og at arbejdet i 
alvorlig grad forstyrrer det omkringliggende lokalsamfund.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

"Andragendet

Andrageren udtrykker bekymring for en beslutning om at udvikle en 47 ha stor grund i Ty Du 
i Nelson, Caerphilly, til kontor- og fabriksbrug. Der udtrykkes bekymring for, at en gammel 
sporvognslinje, levende hegn, flagermus og andet dyreliv på og omkring grunden ikke 
beskyttes. Der udtrykkes desuden bekymring for behovet for en sådan udvikling i dette 
område og svaghederne i infrastrukturen med hensyn til lokale veje og kloakering.
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Kommissionens bemærkninger 

Kommissionen har i nogen tid undersøgt handlingerne i Caerphilly Borough Council i 
forbindelse med en række klager, som andrageren henviser til. Den største årsag til 
bekymring, som er rejst af Kommissionen i disse tilfælde, er Caerphilly Borough Councils 
manglende tilstrækkelige hensyn til kravene i artikel 12 i direktiv 92/43/EØF1 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter, navnlig med hensyn til beskyttelse af flagermus. Alle 
flagermusarter kræver beskyttelse i henhold til artikel 12 i direktivet. 

Efter iværksættelse af overtrædelsesproceduren mod Det Forenede Kongerige i henhold til 
EF-traktatens artikel 226 i forbindelse med to af disse tilfælde, hvoraf det ene vedrører 
anlægning af "Sirhowy Enterprise Way" og det andet den påståede forhastede rydning af 
grunden til anlægning af Blackwood Retail Park, har Kommissionen været i dialog med Det 
Forenede Kongeriges myndigheder med henblik på at sikre, at kravene i habitatdirektivets 
artikel 12 opfyldes i højere grad i Caerphilly. Det fremgår, at repræsentanter fra Welsh 
Assembly Government i 2007 mødtes med repræsentanter fra Caerphilly Borough Council for 
at understrege behovet for at sikre overholdelse af bestemmelserne om arternes beskyttelse i 
habitatdirektivet. Det fremgår, at Caerphilly Borough Council nu er fuldt opmærksom på sine 
forpligtelser i henhold til habitatdirektivet og desuden har taget en ny vurdering af sine 
politikker vedrørende fysisk arealplanlægning for bedre at identificere steder, som kan kræve 
beskyttelse af deres naturinteresser som en del af revideringen af den lokale plan om 
landanvendelse.  På denne baggrund vil Kommissionen fremføre bemærkninger til dette nye 
andragende.

Selv om Kommissionen har været bekymret for, hvorvidt de seneste beslutninger fra 
Caerphilly Borough Council var i overensstemmelse med kravene i habitatdirektivets artikel 
12, kan Kommissionen ikke konstatere en sådan overtrædelse i denne sag. Det ser ud til, at en 
miljøkonsekvensvurdering blev udført i henhold til kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF2 om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved 
direktiv 97/11/EF3 og 2003/35/EF4. Det lader til, at dette er suppleret med to ekstra 
flagermusundersøgelser, som ikke har vist tegn på ly for flagermus på området. I 
undersøgelserne blev det konstateret, at to træer på udviklingsstedet havde stort potentiale for 
flagermus, og som følge heraf blev tilladelsen til planlægning gjort betinget af 
gennemførelsen af yderligere vurderinger inden påbegyndelse af den reelle udvikling med 
henblik på at sikre, at der ikke flyttes flagermus til stedet i perioden mellem den fulde 
tilladelse til udvikling og arbejdets påbegyndelse. Bekymringen for den fremtidige skæbne for 
en gammel sporvognslinje på stedet og beskyttelsen af levende hegn er emner, som ikke 
dækkes specifikt af Fællesskabets miljølovgivning. Med hensyn til påstandene om en for svag 
infrastruktur kræves der mere dokumentation for at få foretaget en vurdering af, hvorvidt der i 
dette tilfælde er tale om en potentiel overtrædelse af direktiv 91/271/EØF om rensning af 
byspildevand5. 

Konklusion
                                               
1 EFT L 206, 22.7.1992, s. 7.
2 EFT L 175, 5.7.1985, s. 40.
3 EFT L 73, 14.3.1997, s. 5.
4 EUT L 156, 25.06.2003, s. 17.
5 EFT L 135, 30.5.1991, s. 40.
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Der kan på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke påvises nogen overtrædelse af 
Fællesskabets miljølovgivning."


